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   تنفيذيموجز    

  اختيار الرؤساء التنفيذيني يف مؤسسات منظومة األمم املتحدة وشروط خدمتهم    
JIU/REP/2009/8  

  اهلدف    
إجراء تقييم لإلطار القانوين واملؤسسي واملمارسات املتعلقة باختيـار وتعـيني             

األمني العام لألمم املتحدة وسائر الرؤساء التنفيذيني يف مؤسـسات منظومـة األمـم              
ر منسَّقة  املتحدة، مبا يف ذلك شروط خدمتهم، هبدف املساعدة على وضع معايري اختيا           

، على مستوى   املصاحبة هلا   القيادة واإلدارة، مع شروط اخلدمة     ة تتوىل تكفل أعلى نوعي  
  .لكل مؤسسةالرئيس التنفيذي 

  النتائج واالستنتاجات األساسية    
إن اختيار الرؤساء التنفيذيني يف مؤسسات منظومة األمم املتحدة، مبن فيهم األمني     

 كما ُتقرر الدول األعضاء شروط .الدول األعضاء ختتص به   العام لألمم املتحدة، هو امتياز      
ويتم اختيار األمني العام والرؤسـاء التنفيـذيني للوكـاالت          . خدمة الرؤساء التنفيذيني  

املتخصصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية باالنتخاب، يف حني يقوم األمني العام بتعـيني             
 وكياناهتـا األخـرى،     األمم املتحدة وهيئاهتا الفرعية   وبرامج  الرؤساء التنفيذيني لصناديق    

أو اللجان االستـشارية للمؤسـسات      /بالتشاور يف معظم احلاالت مع اجملالس التنفيذية و       
هو عمليـة متفـردة   اختيار األمني العام و.  على هذا التعينياجلمعية العامةوتصادق  املعنية  

 يف جملـس  مقارنة باختيار سائر الرؤساء التنفيذيني، بالنظر إىل حق الدول األعضاء الدائمة     
  .)حق االعتراض(األمن يف اإلدالء بصوت سليب ضد أي مرشح 

 ، توصـية  ١٣واستناداً إىل النتائج اليت حددها املفتشون، يتألف هذا التقرير من             
توجَّه إحداها إىل جملس الرؤساء التنفيذيني الختاذ إجراء بشأهنا، وتوجَّه توصيتان إىل األمني      

ومن بني  . للمؤسسات يف منظومة األمم املتحدة     التشريعية    توصيات إىل اهليئات   ١٠العام و 
     التوصيات العشر املوجَّهة إىل اهليئات التشريعية، تطلب إحداها اختاذ إجـراء مـن ِقبـل               
اهليئات التشريعية لألمم املتحدة والوكاالت املتخصصة والوكالة الدولية للطاقة الذريـة،           

التشريعية لبعض الوكاالت املتخصصة والوكالـة      وتطلب توصية أخرى إجراًء من اهليئات       
الدولية للطاقة الذرية، وتطلب مثاين توصيات اختاذ إجراء من ِقبل من كل مـن اهليئـات                
التشريعية لألمم املتحدة والوكاالت املتخصصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية، فضالً عن           

األمم املتحدة وهيئاهتـا الفرعيـة       وبرامجاجملالس التنفيذية واللجان االستشارية لصناديق      
  .وكياناهتا األخرى
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       اختيار الرؤساء التنفيذيني يف صناديق وبـرامج األمـم املتحـدة وهيئاهتـا الفرعيـة           
  وكياناهتا األخرى

وبـرامج   تعزيزاً للشفافية وضماناً للمساءلة يف عملية تعيني الرؤساء التنفيذيني لـصناديق   •
ا الفرعية وكياناهتا األخرى، ينبغي أن ُيصدر األمني العام، بالتشاور          األمم املتحدة وهيئاهت  

مع املنظمات املعنية، إعالنات بالوظائف الـشاغرة وأن ُيحـدد اختـصاصات تلـك              
 .واملقابالت الشخصيةالفرز الوظائف، فضالً عن إضفاء الطابع املؤسسي على عملية 

 لصناديق وبرامج األمم املتحدة وهيئاهتا      وتعزيزاً للشفافية يف تعيني الرؤساء التنفيذيني      •
على الدول األعضاء،   أكثر اقتصاراً   عملية التعيني   وجلعل  الفرعية وكياناهتا األخرى،    

ينبغي على األمني العام أن يكفل قيام أعضاء اجملالس التنفيذية واللجان االستـشارية         
وهيئاهتـا الفرعيـة    أو اهليئات التشريعية األخرى لصناديق وبرامج األمم املتحدة         /و

مع املرشحني املُدرجني علـى     اجتماعات  /بعقد جلسات استماع  وكياناهتا األخرى   
  .القوائم األولية

  شروط تعيني الرؤساء التنفيذيني للمؤسسات يف منظومة األمم املتحدة    
ينبغي على جملس الرؤساء التنفيذيني، بالتشاور مع جلنة اخلدمـة املدنيـة الدوليـة               •

وبدالت الرؤسـاء التنفيـذيني يف      مرتبات  ىل دراسته املقاَرنة عن جداول      واستناداً إ 
مؤسسات األمم املتحدة، أن يضع معايري موحَّدة توفر أساسـاً لتحديـد جـداول       

وبدالت الرؤساء التنفيذيني للوكاالت املتخصصة والوكالة الدولية للطاقـة         مرتبات  
  . الذرية من جانب هيئاهتا التشريعية املعنية

  وصيات لنظر اهليئات التشريعيةت    
ينبغي أن تعقد اهليئات التشريعية لألمم املتحدة والوكاالت املتخصصة والوكالة           •

اجتماعات مـع   /جلسات استماع الدولية للطاقة الذرية، اليت مل تفعل ذلك بعد،         
عملية يف  صداقية  املشفافية و الاملرشحني ملنصب الرئيس التنفيذي، من أجل تعزيز        

  )١التوصية (. جلميع الدول األعضاء وجلعل العملية أكثر مشوالً االختيار
للمؤسسات يف منظومة األمم املتحدة، اليت مل تفعل        ينبغي على اهليئات التشريعية      •

ذلك بعد، أن تضع حدوداً زمنية لعملية اختيار رؤسائها التنفيذيني تنتهي قبـل             
س اخلارج، لضمان سالسـة     ثالثة أشهر على األقل من تاريخ انتهاء والية الرئي        
 )٤ التوصية(.  اجلديداالنتقال من الرئيس التنفيذي اخلارج إىل الرئيس

ينبغي على اهليئات التشريعية للمؤسسات يف منظومة األمم املتحدة أن تطلب من             •
مجيع املرشحني ملنصب الرئيس التنفيذي أن يقدموا، إضافة إىل بيـان سـريهتم             

     رفق طيب ُمعترف به تؤكد أهنـم يف حالـة صـحية            الذاتية، شهادة موقَّعة من مِ    
  )٥التوصية (. جيدة
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على اهليئات التشريعية للمؤسسات يف منظومة األمم املتحـدة أن تعتمـد          ينبغي   •
تويل الرؤساء التنفيذيني ملناصبهم بفترتني متعاقبتني كحد أقصى        مدة  شروطاً ُتقيِّد   

 عدم اعتماد هذه الشروط حىت ال تتجاوز كل منها مخس سنوات، وذلك يف حالة
  )٦التوصية (. اآلن

جمالس إدارة املؤسسات يف منظومة األمم املتحدة أن /ينبغي على اهليئات التشريعية •
، إخل،   واهلـدايا  ، والدعوات واِملَننُتدين وحتظر ممارسات غري أخالقية كالوعود،       

عمة هلم أثنـاء    ملنصب الرئيس التنفيذي أو حكوماهتم الدا     اليت يقدمها املرشحون    
  )٧التوصية  (.االنتخاب، مقابل أصوات ُتحايب مرشحني بعينهم/محلة االختيار

ينبغي على اهليئات التشريعية للمؤسسات يف منظومة األمم املتحـدة أن تعتمـد            •
     تتصدى بشكل شامل لصراعات املصاحل املتعلقة بالرؤسـاء التنفيـذيني          أحكاماً  

من جانبهم، يف حالة عدم اعتماد أحكـام        ك  سوء سلو /فعل غري مشروع  بأو  /و
  )٩التوصية (. كهذه حىت اآلن

للمؤسسات يف منظومة األمم املتحدة أن توعز إىل        ينبغي على اهليئات التشريعية      •
وحـدة  إىل   املراقبة الداخلية أو آداب املهنة، حسب االقتضاء، أو          مهمة/مكتب

وع حاالت ارتكاب فعل غري     التفتيش املشتركة إجراء حتقيقات يف االدعاءات بوق      
بـإقرارات  مشروع أو سوء سلوك، مبا يشمل إجراءات ثأرية أو خمالفات تتصل            

. ارتكاهبا من ِقبل الرؤساء التنفيذيني للمؤسسات يف املنظومـة      الذمة املالية ُيدعى    
وينبغي على سلطة التحقيق تقدمي تقرير عن نتيجة التحقيق مباشـرة إىل اهليئـة              

غـري أن  . ة املعنية من أجل اختاذ إجراء بشأن هذا املوضـوع       التشريعية للمؤسس 
من جانبها إلجـراء هـذه      وحدة التفتيش املشتركة ميكنها اختاذ مبادرة خاصة        

  )١٠التوصية (. التحقيقات لو قررت ذلك
 الدوليـة للطاقـة     ينبغي على اهليئات التشريعية ملنظمة األغذية والزراعة والوكالة        •

، ومنظمة اليونسكو واالحتاد    البحرية الدولية لدولية واملنظمة   العمل ا الذرية ومنظمة   
الربيدي العاملي، ومنظمة الصحة العاملية واملنظمة العاملية للملكية الفكرية أن تـضع     

  )١١ التوصية(. على رؤسائها التنفيذينيإلقرارات الذمة املالية تطبق سياسة 
 األمم املتحـدة أن تـضع       اهليئات التشريعية للمؤسسات يف منظومة    ينبغي على    •

والنياشني واألومسة، إخل، للهدايا سياسات صارمة تتعلق بقبول رؤسائها التنفيذيني 
  )١٢التوصية (. يف حالة عدم وجود سياسات كهذه حالياً حىت اآلن

ينبغي على اهليئات التشريعية للمؤسسات يف منظومة األمم املتحـدة أن ُتـدرج يف               •
يذيني حكماً يسمح بإمكانية إهناء اخلدمة استناداً إىل معايري         شروط تعيني رؤسائها التنف   

  )١٣التوصية (. جلنة اخلدمة املدنية الدولية، يف حالة عدم وجود مثل هذا احلكم
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  مقدمة  -أوالً   

  اهلدف والتركيز  -ألف   
 ومببادرة منها ٢٠٠٩أجرت وحدة التفتيش املشتركة، كجزء من برنامج عملها لعام   -١

اختيار الرؤساء التنفيذيني يف مؤسسات منظومة      "، تقييماً عنوانه    ومن جملس مراعي احلسابات   
  ". األمم املتحدة وشروط خدمتهم

وكان اهلدف هو إجراء تقييم لإلطار القانوين واملؤسسي واملمارسات املتعلقة باختيار     -٢
ـ             م وتعيني األمني العام لألمم املتحدة والرؤساء التنفيذيني اآلخرين يف مؤسسات منظومة األم

املتحدة، مبا يف ذلك شروط خدمتهم، هبدف املساعدة يف وضع معايري اختيار منسَّقة تكفـل               
مع شـروط   مؤسسة  لقيادة واإلدارة على مستوى الرئيس التنفيذي لكل        تتوىل ا أعلى نوعية   

  . اخلدمة املصاحبة هلا
  تقريـراً معنونـاً  ٢٠٠٠وبالنظر إىل أن وحدة التفتيش املشتركة أعدت منـذ عـام        -٣
، (JIU/REP/2000/3)" التعيينات يف املناصب العليا يف األمم املتحدة ويف براجمهـا وصـناديقها           "

التعيينات يف املناصب العليا يف وكاالت األمـم        " مذكرة معنونة    ٢٠٠٢وأعدت الحقاً يف عام     
يم ، يركز هذا التقي   (JIU/NOTE/2002/1)" املتحدة املتخصصة ويف الوكالة الدولية للطاقة الذرية      

  .فقط على اختيار الرؤساء التنفيذيني يف مؤسسات منظومة األمم املتحدة وشروط خدمتهم
ووفقاً للمعايري الداخلية واملبادئ التوجيهية لوحدة التفتيش املـشتركة وإجـراءات             -٤

عملها الداخلي، مشلت املنهجية املُتبعة يف إعداد هذا التقرير استعراضاً أوليـاً، واسـتبيانات              
وأُرسـلت  . ت، وحتليالً متعمقاً لوثائق السياسات واملعلومات اجملمَّعة يف هذا الشأن         ومقابال

االستبيانات إىل عدد حمدود من الدول األعضاء يف منظومة األمم املتحدة يف مجيـع املنـاطق         
مقابالت يف جنيـف    وأُجريت  . وحدة التفتيش املشتركة  يف  اخلمس وإىل املنظمات املشارِكة     

 ١٦ منظمة، منها    ٢٦رن مع مسؤويل     العاصمة وفيينا وروما وباريس وب     طنونيويورك وواشن 
وإضـافة إىل   . )٢( منظمات دولية أخرى   ١٠و )١(ش املشتركة وحدة التفتي يف  منظمة مشارِكة   

__________  
منظمة األغذيـة   : ُعقدت اللقاءات مع مسؤولني من املنظمات التالية املشارِكة يف وحدة التفتيش املشتركة            )١(

املتحـدة،  والزراعة، الوكالة الدولية للطاقة الذرية، منظمة العمل الدولية، االحتاد الدويل لالتصاالت، األمم             
األونكتاد، برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، اليونسكو، صندوق األمم املتحدة للسكان، منظمة األمم املتحدة             

، مكتـب األمـم املتحـدة املعـين         )يونيدو(، منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية       )يونيسيف(للطفولة  
املية للملكية الفكرية، منظمة الصحة العاملية، املنظمة       باملخدرات واجلرمية، برنامج األغذية العاملي، املنظمة الع      

 .العاملية لألرصاد اجلوية
كانت املنظمات الدولية األخرى هي منظمة معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية، الـصندوق الـدويل                )٢(

، املنظمـة   للتنمية الزراعية، االحتاد الدويل جلمعيات الصليب األمحر واهلالل األمحر، صندوق النقد الـدويل            
الدولية للهجرة، مركز التجارة الدولية، منظمة األمن والتعاون يف أوروبا، برنامج األمم املتحـدة املـشترك       

 .اإليدز، البنك الدويل، ومنظمة التجارة العاملية/املعين بفريوس نقص املناعة البشرية
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ذلك، ُعقدت اجتماعات مع مسؤويل جملس األمم املتحدة ملراجعي احلـسابات، وجملـس             
ظومة األمم املتحدة، وأمانة جلنة اخلدمة املدنية الدولية،  الرؤساء التنفيذيني املعين بالتنسيق يف من     

فضالً عن مسؤولني من الوزارة االحتادية للشؤون األوروبية والدوليـة يف النمـسا، ووزارة              
  .خارجية إيطاليا، والوزارة االحتادية للشؤون اخلارجية يف سويسرا ووزارة اخلارجية األمريكية

نظمات غري املشاركة يف وحدة التفتيش املشتركة       وعقدت اجتماعات مع مسؤويل امل      -٥
واملنظمات الدولية األخرى للحصول على صورة شـاملة للـدروس املـستفادة وأفـضل              

. املمارسات فيما يتعلق باختيار الرؤساء التنفيذيني وشروط خدمتـهم يف تلـك املنظمـات          
ت بـشأهنا   وساعدت هذه االجتماعات املفتشني على حتديد النتـائج وصـياغة التوصـيا           

وجـرى التمـاس    . للمؤسسات املشاركة يف وحدة التفتيش املشتركة مبنظومة األمم املتحدة        
تعليقات على مشروع التقرير من املنظمات املشاركة يف وحدة التفتـيش املـشتركة ومـن               

  .)٣(املسؤولني واملمثلني ممن متت مقابلتهم وأخذها يف االعتبار يف استكمال هذا التقرير
 من النظام األساسي لوحدة التفتيش املشتركة، فقد وضع هذا          ٢-١١للمادة  ووفقاً    -٦

التقرير يف صورته النهائية بعد التشاور فيما بني املفتشني للتأكد من أن استنتاجاته وتوصياته               
  .متثل اخلط الفكري العام للوحدة

جدوالً يـشري   وتيسرياً لتناول التقرير وتنفيذ توصياته ورصدها، يتضمن املرفق الثاين            -٧
وحيدد . إىل ما إذا كان التقرير قد قدم إىل املنظمات املعنية الختاذ إجراء بشأنه أو إلعالمها به               

اجلدول تلك التوصيات املناسبة لكل منظمة، وهل تتطلب اختاذ قرار من اهليئـة التـشريعية               
  .للمنظمة أم ميكن لرئيسها التنفيذي اختاذ إجراء بشأهنا

إلعراب عن تقديرهم لكل من ساعدوهم يف إعداد هـذا التقريـر،            ويود املفتشون ا    -٨
  .وخاصة أولئك الذين شاركوا يف اللقاءات وسامهوا عن طيب خاطر مبعارفهم وخرباهتم

  معلومات أساسية  -باء   
      إن اختيار الرؤساء التنفيذيني للمؤسسات يف منظومة األمم املتحـدة، مبـن فـيهم                -٩

كما تقرر الدول األعضاء شروط خدمـة       . ز ختتص به الدول األعضاء    األمني العام، هو امتيا   
  . )٤(الرؤساء التنفيذيني

ويتم حتديد اختصاصات الرؤساء التنفيذيني للمؤسسات يف منظومة األمم املتحدة يف             -١٠
  فمثالً يعرَّف ميثاق األمم املتحـدة      . أو اتفاقيات املنظمات املعنية   /امليثاق والنظم األساسية و   

  
__________  

املشتركة ومشروع التقرير، إضافة إىل     يتاح الرد املوحد من أمانة األمم املتحدة على استبيان وحدة التفتيش             )٣(
 ).http://www.unjiu.org(هذا التقرير، على موقع وحدة التفتيش املشتركة على اإلنترنت 

 .ينبغي أن يؤخذ يف االعتبار طبيعة اهليكل الثالثي ملنظمة العمل الدولية )٤(
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وميكن العثور  ".  األمني العام لألمم املتحدة بأنه املوظف اإلداري األكرب يف اهليئة          ٩٧مادته  يف  
 من اتفاقية منظمة    ٥٤على أحكام مماثلة يف مؤسسات أخرى مبنظومة األمم املتحدة، كاملادة           

بتعيني موظف تنفيذي أكرب يدعى     ... يقوم اجمللس   "الطريان املدين الدويل اليت تنص على أن        
ويف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تنص الفقرة ألف من املادة السابعة على أن             ". ألمني العام ا
  ".يكون املوظف اإلداري األعلى يف الوكالة... يرأس جهاز موظفي الوكالة مدير عام "

وبتعاريف كهذه، يتم حتديد واليات الرؤساء التنفيذيني بشفافية وفقـاً لوظيفتـهم              -١١
هي خدمة اإلرادة السياسية للدول األعضاء استناداً إىل التقارير واملقررات الـيت            األساسية، و 

ويف أداء وظائفهم الرفيعة املـستوى خيـضع الرؤسـاء          . تعتمدها اهليئات التشريعية للمنظمة   
التنفيذيون للمؤسسات يف منظومة األمم املتحدة ملساءلة كاملة من قبل أصحاب املـصلحة             

ويف منظمة العمل الدولية، وبالنظر إىل طبيعة اهليكل        . ن الدول األعضاء  الرئيسيني فيها، أي م   
الثالثي للمنظمة، يساءل املدير العام أمام جملس اإلدارة املـشكل مـن ممثلـي احلكومـات              

  .وأصحاب العمل والعمال
وتتطلب املساءلة، وهي حجر الزاويـة يف اإلدارة املـستندة إىل النتـائج، أهـدافاً                -١٢

واضحة حتدد على كافة املستويات، بدءاً من أدوار اإلدارة العليا واألعلى حـىت           ومسؤوليات  
ولذلك ينبغي تطبيق املساءلة على كافة مستويات اهلرم الوظيفي    . خطط عمل فرادى املوظفني   

من القمة إىل أدىن املستويات؛ ويكون الرؤساء التنفيذيون ورؤسـاء الوحـدات التنظيميـة              
  .)٥(ءلون عن النتائج اليت يتوقع منهم إجنازهاالرئيسية هم أول من يسا

حتمل كافة املسؤوليات والوفاء بالتزامات؛ والعمل يف تقيد كامل         : وتشمل املساءلة   -١٣
باللوائح والقواعد التنظيمية؛ ودعم املوظفني؛ وممارسة الرقابة وحتّمـل املـسؤوليات عـن             

 يف عمل املنظمـة يف حالـة        التكليفات املفوضة وعن جوانب القصور الشخصية، والقصور      
؛ وإجناز النواتج متشياً مع األهداف املطلوبة املعتمدة من أصحاب املـصلحة يف              ذلك انطباق

  .)٦(ومعايري اجلودةالتكاليف واملنظمة داخل األطر الزمنية احملددة، 
وتنتخب الدول األعضاء لكل منظمة األمني العام فضالً عن الرؤسـاء التنفيـذيني               -١٤

 املتخصصة يف منظومة األمم املتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية وذلـك مـن              للوكاالت
خالل عملية اختيار تتم يف هيئاهتا التشريعية املعنية ينظمها ويقننها ميثاق األمـم املتحـدة،               

ملنظمات يف اأو االتفاقيات والنظم الداخلية للهيئات التشريعية والسياساتية /والنظم األساسية و 
 مـن   )٧(رها اهليئات التشريعية ملنظماهتم   قرتكما أن شروط خدمة الرؤساء التنفيذيني       . ةاملعني

__________  
)٥( JIU/REP/2006/6 ١٠٤ و٩٧، الفقرتان. 
 .٤٣، املرفق الثاين، الصفحة A/55/30، "إطار إدارة املوارد البشرية"انظر  )٦(
 . أعاله٤بالنسبة حلالة منظمة العمل الدولية حتديداً، انظر احلاشية  )٧(
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 الرؤسـاء   )٨(األمني العـام  يعني  وعلى نقيض ذلك،    . خالل القرارات واملقررات ذات الصلة    
األمم املتحدة وهيئاهتا الفرعية وكياناهتا األخـرى، بالتـشاور يف       وبرامج  التنفيذيني لصناديق   

اجلمعية العامـة   وتصادق   مع اجملالس التنفيذية للصناديق أو الربامج املعنية،         )٩(تمعظم احلاال 
األمم املتحدة وهيئاهتا الفرعية    وبرامج  ويتم تعيني الرؤساء التنفيذيني لصناديق      . )١٠(على ذلك 

  .وكياناهتا األخرى على مستوى وكيل األمني العام
ء التنفيذيني للمؤسسات يف منظومة األمم      وهناك تباينات تتعلق بعملية اختيار الرؤسا       -١٥

تويل املنصب وعدد فتراهتا؛ واحلدود مدة وشروط األغلبية الالزمة لالنتخاب،     : املتحدة تشمل 
أو اختصاصات ينبغـي أن يلبيهـا املرشـحون    /وجود معايري والزمنية الواضحة لالختيار؛ و  

الدول من جانب   رشحني  جلسات استماع ومقابالت مع امل    وعقد  ملنصب الرئيس التنفيذي؛    
ملرشـحني  على ا أحكام حمددة   وتطبيق  األعضاء أثناء دورة تعقدها اهليئة التشريعية للمنظمة؛        

كما توجد اختالفات تتعلق    . على سن املرشحني  مطلوبة  الداخليني؛ وفرض حدود إلزامية أو      
ساسـي  بشروط اخلدمة، مثل جداول املرتبات والبدالت املمنوحة؛ وتطبيـق النظـامني األ           

واإلداري للموظفني على الرؤساء التنفيذيني؛ وشرط اجتياز الرؤساء التنفيذيني لفحص طـيب     
سوء سـلوك   /فعل غري مشروع  بقبل االختيار أو التعيني؛ وأحكام تتعلق بتضارب املصاحل أو          

باآلداب العامـة وتقـدمي     من جانب الرئيس التنفيذي؛ وتوقيع مدونة بقواعد السلوك تلتزم          
أداء تقيـيم  وإجـراءات  املالية؛ وإجراءات تلقي اهلدايا واألومسة والنياشـني؛       لذمة  اإقرارات  
  .للرئيس التنفيذيالرئيس 

ضـمان  وأشارت الدول األعضاء يف شىت مؤسسات األمم املتحـدة إىل ضـرورة               -١٦
مستويات عالية من األداء املهين للرؤساء التنفيذيني، مبا يـشمل صـفات اإلدارة والتنظـيم               

إجراءات اختيار الرؤساء التنفيذيني وتكافؤ الفرص أمام       يف  شفافية  الكما دعت إىل    . دةوالقيا
 والرتاهة أثناء عملية االنتخاب، فضالً عن ضـمان         ،كل املرشحني ملنصب الرئيس التنفيذي    

__________  
ينتخب من اجلمعية العامة بناًء على ترشـيح        "باستثناء مفوض األمم املتحدة السامي لشؤون الالجئني الذي          )٨(

، املرفـق،  ١٩٥٠ديسمرب  / كانون األول  ١٤املؤرخ يف   ) ٥-د(٤٢٨وفقاً لقرار اجلمعية العامة     " األمني العام 
ويشارك األمني العام واملدير العام ملنظمة األغذية والزراعة يف اقتراح املرشح           .  من الفصل الثالث   ١٣الفقرة  

انظر املادة السابعة مـن النظـام األساسـي والالئحـة                  (ملنصب الرئيس التنفيذي لربنامج األغذية العاملي       
 ). العامة للربنامج

ال جتري مشاورات مع الرؤساء التنفيذيني يف مركز التجارة الدولية واألونكتاد وبرنامج األمم املتحدة للبيئة                )٩(
. ومفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني ومكتب األمم املتحدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة              

 . أدناه٤٤ة ، انظر الفقر"التشاور"ولالطالع على مزيد من التفاصيل بشأن مصطلح 
تصادق اجلمعية العامة على تعيني مجيع الرؤساء التنفيذيني لصناديق وبرامج األمم املتحدة وهيئاهتا الفرعيـة                )١٠(

. وكياناهتا األخرى، باستثناء حاليت مركز التجارة الدولية ومكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرميـة           
غذية والزراعة املدير التنفيذي لربنامج األغذية العاملي بعد التشاور         ويعني األمني العام واملدير العام ملنظمة األ      

 .مع اجمللس التنفيذي للربنامج
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عرب مؤسسات منظومة األمم املتحدة يف عملية اختيار الرؤساء التنفيـذيني           االتساق  مزيد من   
  .وشروط خدمتهم

وجرت مناقشات ولقاءات داخلية وعمليات إصالح يف العديد من املؤسـسات يف              -١٧
كما طبق األمني العام عملية جديـدة  . منظومة األمم املتحدة بشأن اختيار الرؤساء التنفيذيني 

األمـم  وبـرامج  الختيار كبار موظفي األمم املتحدة، مبن فيهم الرؤساء التنفيذيون لصناديق           
عملية االختيار وفقاً ملعايري حمددة     يف  شفافية  الالفرعية األخرى، هبدف حتسني     ا  وهيئاهتاملتحدة  

  .سلفاً يف حماولة لتوسيع نطاق البحث عن أفضل املرشحني املؤهلني

  اختيار الرؤساء التنفيذيني يف مؤسسات منظومة األمم املتحدة  -ثانياً   
ختلفة للمنظمات املشارِكة يف وحدة     بالنظر إىل عمليات االختيار املختلفة واهلياكل امل        -١٨

األمـم املتحـدة والوكـاالت      ) ١: (التفتيش املشتركة، يتناول هذا التقييم فئتني من املنظمات       
صناديق وبرامج األمم املتحدة وهيئاهتا الفرعية      ) ٢(املتخصصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية؛ و     

 املتحدة بعملية اختيار من جانـب جملـس         ويتم انتخاب األمني العام لألمم    . وكياناهتا األخرى 
األمن واجلمعية العامة؛ أما الرؤساء التنفيذيون للوكاالت املتخصصة والوكالة الدولية للطاقـة            
الذرية فتنتخبهم اهليئات التشريعية ملنظماهتم املعنية؛ يف حني أن الرؤساء التنفيـذيني لـصناديق              

ناهتا األخرى، باستثناء حالة املفوضية السامية لشؤون       وبرامج األمم املتحدة وهيئاهتا الفرعية وكيا     
  .، ُيعينهم األمني العام وتصادق عليهم اجلمعية العامة يف معظم احلاالت)١١(الالجئني

غري أن عملية اختيار األمني العام متفردة مقارنة بعملية اختيار رؤساء املؤسـسات               -١٩
لقرار املُتَخذ يف جملس األمن بتوصية مرشح       األخرى يف منظومة األمم املتحدة بالنظر إىل أن ا        

مبوافقة أصوات تسعة من أعضائه يكون من بينـها أصـوات           " ما إىل اجلمعية العامة يصدر    
 مـن   ٢٧ من املـادة     ٣، على حنو ما تشترط الفقرة       "متفقةً] جمللس األمن [األعضاء الدائمني   

 العام ُتربرها وظائفه الـسياسية      كما أن عملية االختيار الفريدة لألمني     . ميثاق األمم املتحدة  
  .)١٢( من امليثاق واليت تعلو على دوره اإلداري٩٩املستمدة من املادة 

غري أن هذا التقرير يتناول املسائل املشتركة املتعلقة باختيـار الرؤسـاء التنفيـذيني               -٢٠
لـدروس  على نطاق املنظومة استناداً إىل أفضل املمارسـات وا        االتساق  جمتمعةً، بغية تعزيز    

ى االعتبار الواجب للتفرد يف عملية اختيار األمني العام فضالً عن عمليـات             ويولَ. املستفادة
  .شارِكة يف وحدة التفتيش املشتركةاملنظمات املاملختلفة يف كل من ياكل اهلاالختيار و

__________  
 . أعاله٨انظر احلاشية  )١١(

 ,Bruno Simma, The Charter of the United Nations: A Commentary, second edition, vol. IIانظـر   )١٢(

Munich: C.H. Beck, 2002, p. 1193. 
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  عملية االختياريف شفافية ال  -ألف   

ملتحدة والرؤسـاء التنفيـذيني للوكـاالت    الشفافية يف عملية اختيار األمني العام لألمم ا     -١  
  املتخصصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية

 من  ٤٨، تكملهما املادة    ٩٧ و ٢٧تستند عملية تعيني األمني العام إىل ماديت امليثاق           -٢١
  .)١٣( من النظام الداخلي للجمعية العامة١٤١النظام الداخلي املؤقت جمللس األمن واملادة 

 ٢٤يف  املتخذ  ) ١-د(١١تعيني األمني العام يف قرارها      ية العامة شروط    حددت اجلمع و  -٢٢
وقد نص هذا القرار، من مجلة أمور، على تعيني األمني العـام            . )١٤(١٩٤٦يناير  /كانون الثاين 

األمـن  أن تكـون جمللـس      جتديدها ملدة مخس سنوات أخرى على       ميكن  ملدة مخس سنوات    
كما ُيحـدد   . يف ضوء التجربة   العامني مستقبالً     األمناء مدة خدمة واجلمعية العامة حرية تعديل     

  .القرار راتب األمني العام ويتضمن أحكاماً بشأن التصويت يف جملس األمن واجلمعية العامة
 ٥١/٢٤١ اجلمعية العامة    ، يتضمن قرار  )١-د(١١معية العامة   واستكماالً لقرار اجل    -٢٣

 ، يف ٢٠٠٦سبتمرب  / أيلول ٨ املؤرخ يف    ٦٠/٢٨٦قرارها   و ١٩٩٧يوليه  / متوز ٣١املؤرخ يف   
وقد رافق هـذان القـراران      . )١٥(مرفقيهما، أحكاماً إضافية تتصل بعملية اختيار األمني العام       

يف الفريـق   وذلـك   ،   فيما بني الدول األعضاء    بشأن عملية اختيار األمني العام    مستمر  نقاش  
والفـريقني  ،  )١٦(ومة األمم املتحـدة   العامل الرفيع املستوى املفتوح العضوية املعين بتعزيز منظ       

  .)١٧(العامةاجلمعية أعمال املخصصني املعنيني بتنشيط العاملني 
 )١٨(وقدم الفريق العامل املخصص احلايل املعين بتنشيط أعمال اجلمعية العامة تقريـره     -٢٤

ويتضمن مرفق التقريـر قائمـة      . لكي تصادق عليه اجلمعية العامة يف دورهتا الثالثة والستني        
 باختيار  ة املتصل ٦٠/٢٨٦ و ٥١/٢٤١ُمستكَملة عن حالة تنفيذ أحكام قراري اجلمعية العامة         

وتوضح هذه القائمة أن بعض األحكام ذات طابع عام وال تتطلب إجراءات            . )١٩(األمني العام 
__________  

 .١٢٠٠-١١٩١ق، الصفحات املرجع الساب )١٣(

وبالنسبة لشروط تعيني األمني العام األول، فقد صادقت عليها اجلمعية العامة           . انظر املرفق األول هلذا التقرير     )١٤(
 ١٩٥٣أبريل  / نيسان ٧املؤرخ يف   ) ٧-د(٧٠٩بعد ذلك لألمناء العامني الالحقني؛ انظر قرار اجلمعية العامة          

 .١٩٥٧ديسمرب /انون األول ك١٤املؤرخ يف ) ١٢-د(١٢٢٩وقرارها 

 مـن مرفـق قرارهـا       ٢٢-١٧، والفقـرات    ٥١/٢٤١ من مرفق قرار اجلمعية العامة       ٦١-٥٦الفقرات   )١٥(
 .انظر أيضاً املرفق األول هلذا التقرير. ٦٠/٢٨٦

 .١٩٩٥سبتمرب / أيلول١٤ املؤرخ يف ٤٩/٢٥٢أُنشئ بقرار اجلمعية العامة  )١٦(

 ٢٦ املـؤرخ يف     ٦٢/٢٧٦، و ٢٠٠٥سبتمرب  / أيلول ٢١خ يف    املؤر ٥٩/٣٣١أنشئا بقراري اجلمعية العامة      )١٧(
 . على التوايل٢٠٠٨سبتمرب /أيلول

)١٨( A/63/959. 

 ).اختيار األمني العام: اجملموعة الثانية(املرجع السابق، املرفق  )١٩(
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ونتيجة . )٢٠(حمددة، وأن بعض األحكام املتبقية جيري تنفيذها يف حني ال ُتنفَّذ أحكام أخرى            
د كثريون من املشاركني يف الفريق العامل املخصص املعين بتنشيط أعمال اجلمعية            لذلك، شدَّ 

على أمهية تنفيذ القرارات احلالية بشأن هذه املسألة، وأكدوا أيـضاً عـدم مالءمـة               "العامة  
 من   املقدم )٢٢(وعليه، أعاد مشروع القرار   . )٢١("عمليات االختيار السابقة وضرورة التحسني    

ىل اجلمعية العامة يف دورهتا الرابعة والستني من أجل اعتماده تأكيد القـرارين             الفريق العامل إ  
  .وشدَّد على أمهية تنفيذمهااملتصلة باختيار األمني العام ، مبا يشمل األحكام )٢٣(املعنيني
تفاهم توافقي فيما بني الدول األعضاء علـى أن اختيـار           والحظ املفتشون وجود      -٢٥

فريدة مقارنةً باملؤسسات األخرى يف منظومة األمم املتحدة، بالنظر إىل       األمني العام هو عملية     
ضطلع به الدول اخلمس الدائمة العضوية يف جملس األمـن يف عمليـة             تالدور القيادي الذي    

عن آراء  عربت  غري أن الدول األعضاء     . حقها يف االعتراض على أي مرشح     بسبب  االختيار،  
  .ختيار االةمتباينة بشأن شىت جوانب عملي

األخذ مبزيد إىل الدعوة  أيدت والحظ املفتشون أن غالبية ساحقة من الدول األعضاء   -٢٦
وقد . من الشفافية واملصداقية يف عملية اختيار األمني العام لكي تشمل مجيع الدول األعضاء            

 من  ٩٧ و ٧املادتان  اهليئات الرئيسية كما حددته     وضعت دول أعضاء كثرية يف اعتبارها دور        
مليثاق، فأعربت عن اعتقادها بضرورة زيادة إشراك اجلمعية العامة، اليت متثل كـل عـضوية       ا

، ومـن   )٢٤(األمم املتحدة، يف االختيار، أي يف املرحلة املُبكرة للعملية عند حتديد املرشـحني            
  .)٢٥(جلسات استماع أو اجتماعات رمسية مع املرشحني يف اجلمعية العامةعقد خالل 
ول أعضاء كثرية عن رأيها بأن جملس األمن له أن يغري ممارسته علـى         كما أعربت د    -٢٧

ومشلـت  . )٢٦(حنو قد يوصي فيه بأكثر من مرشح للجمعية العامة كي تنظر يف الترشـيحات   
احلاجة إىل معايري أكثر تفـصيالً ُيلبيهـا        احتمال  املسائل األخرى اليت أثارهتا الدول األعضاء       

حـدود  نها احلد األدىن واألقصى لسن املرشح، فضالً عن         املرشحون ملنصب األمني العام، م    
  .لعملية االختياردقة زمنية أكثر 

واستناداً إىل أحكام امليثاق والنظام الداخلي لكل من جملس األمن واجلمعية العامـة،               -٢٨
 فضالً عن قرارات اجلمعية العامة ذات الصلة، تتم املرحلة األوىل واهلامة يف اختيار األمني العام       

__________  
 ).اختيار األمني العام: اجملموعة الثانية(، A/63/959انظر القائمة املُستكَملة الواردة يف مرفق الوثيقة  )٢٠(

)٢١( A/63/959 ٣٢، الفقرة. 

 .٥٥املرجع السابق، الفقرة  )٢٢(

 .٦٠/٢٨٦ و٥١/٢٤١قرارا اجلمعية العامة  )٢٣(

 .٥١/٢٤١ من مرفق قرارها ٦٠، والفقرة ٦٠/٢٨٦ من مرفق قرار اجلمعية العامة ١٩انظر أيضاً الفقرة  )٢٤(

 . من املرفق٢٠املرجع السابق، الفقرة  )٢٥(

مات حركة عدم االحنياز، شرم الـشيخ، مـصر،         انظر أيضاً مؤمتر القمة اخلامس عشر لرؤساء دول وحكو         )٢٦(
 .٦٥-٦٣، الفقرات (NAM2009/FD/Doc.1)، الوثيقة اخلتامية ٢٠٠٩يوليه /متوز
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يف جملس األمن يف جلسات مغلقة، بعد أن ُتقدَّم إىل رئيس جملس األمن الترشيحات يف شكل                
 من املـادة    ٣وبالنظر إىل أحكام الفقرة     . خطابات تتضمن بيانات السرية الذاتية لكل مرشح      

 من امليثاق، تضطلع الدول اخلمس الدائمة العضوية يف اجمللس بدور رئيسي يف االختيار،              ٢٧
 املشاورات غري الرمسية فيما بني أعضاء جملس األمن يف حالة تعذر التوصـل إىل               وكذلك يف 

أمـا الـدول   . توافق يف اآلراء على املرشح املوصى به للجمعية العامة من أجل املصادقة عليه       
األعضاء اليت ليست عضواً يف جملس األمن فال تشارك يف هذه املرحلة األوىل مـن عمليـة                 

  .اإلقليميةجمموعاهتا باالختيار من خالل إبالغها لسيناريوهات يتم االختيار؛ ويف أفضل ا
موضع نقاش وتداول فيما بني الـدول األعـضاء يف          اجلارية  وكانت هذه املمارسة      -٢٩

الفريق العامل الرفيع املستوى املفتوح العضوية املعين بتعزيز منظومة األمم املتحدة، واسـتناداً             
 ٦٠/٢٨٦ و ٥١/٢٤١دون تصويت القرارين    بمعية العامة   إىل هذه املداوالت، اعتمدت اجل    

  :اللذين يتضمنان األحكام التالية ذات الصلة
 من امليثاق، على    ٩٧، آخذة يف اعتبارها أحكام املادة       ]اجلمعية العامة [تؤكد  " •

ضرورة أن تكون عملية اختيار األمني العام شاملة جلميع الدول األعـضاء وأن   
ينبغي لدى حتديد وتعيني أفضل املرشـحني ملنـصب   تكون أكثر شفافية، وأنه   

األمني العام، إيالء االعتبار الواجب للتناوب اإلقليمي واملساواة بني اجلنـسني،           
وتدعو جملس األمن إىل أن يقدم تقارير مستكَملة بانتظام إىل اجلمعية العامة عن             

 ؛)٢٧((...)د اخلطوات اليت اختذها يف هذا الصد

العامة، دون املساس بالدور الذي تضطلع به األجهـزة         تشجيع رئيس اجلمعية     •
 من امليثاق، على التشاور مـع     ٩٧الرئيسية على النحو املنصوص عليه يف املادة        

الدول األعضاء لتحديد املرشحني احملتملني الذين حيظون مبوافقة دولة عـضو            
ائج إىل  وعلى القيام، فور إبالغ مجيع الدول األعضاء بالنتائج، بإحالة تلك النت          

 ؛)٢٨(جملس األمن

تشجع أيضاً على تقدمي عرض رمسي للترشيحات ملنصب األمني العام على حنو             •
يتيح وقتاً كافياً للتفاعل مع الدول األعضاء، وتطلب إىل املرشحني أن يقـدموا        

  .)٢٩("آراءهم إىل مجيع الدول األعضاء يف اجلمعية العامة
       علـى أسـاس    ٦٠/٢٨٦رفق القـرار     من م  ١٨وجيري فقط تنفيذ أحكام الفقرة        -٣٠

الفريق العامـل   هذا  ومن هنا شدَّد    .  من ذلك القرار   ٢٠ و ١٩دون أحكام الفقرتني    مستمر  
__________  

 مـن مرفـق قرارهـا       ٥٩ و ٥٦؛ انظر أيضاً الفقرتني     ٦٠/٢٨٦ من مرفق قرار اجلمعية العامة       ١٨الفقرة   )٢٧(
٥١/٢٤١. 

 .٥١/٢٤١ من مرفق القرار ٦٠؛ انظر أيضاً الفقرة ٦٠/٢٨٦ من مرفق القرار ١٩الفقرة  )٢٨(

 .٥١/٢٤١ من مرفق القرار ٦٠؛ انظر أيضاً الفقرة ٦٠/٢٨٦ من مرفق القرار ٢٠الفقرة  )٢٩(
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املخصص املعين بتنشيط أعمال اجلمعية العامة على أمهية التنفيذ الكامل لقـرارات اجلمعيـة              
  .)٣٠(العامة ذات الصلة

ء فيما بني الدول األعضاء بـشأن مـسألة         َعِلم املفتشون بوجود اختالف يف اآلرا     و  -٣١
فأيَّدت دول أعضاء كثرية بشدة الدعوة إىل أن يصبح اختيـار           . الشفافية يف عملية االختيار   

األمني العام أكثر شفافية، إذ من شأن ذلك أن يؤدي إىل عملية اختيار أكثر مصداقية وكفاءة               
زيد مـن الـشفافية، إذ إن       وادعت دول أعضاء أخرى عدم وجود حاجة إىل م        . ودميقراطية

املغاالة يف الشفافية قد ال تؤدي إىل عملية اختيار أكثر مصداقية وأهنا قد تعطِّل مـن اختـاذ                  
على منـصب األمـني العـام       املرشحني  تلك الدول األخرية أن معظم      ذكرت  كما  . القرار

  . بالفعل ألعضاء السلك الدبلوماسي وللدول األعضاءمعروفون عملياً 
اجتماعات مـع   / دول أعضاء كثرية حتديداً باقتراح عقد جلسات استماع        ورحبت  -٣٢

وردت يف  املرشحني يف اجلمعية العامة، شريطة التقيد الكامل بأدوار اهليئات الرئيسية كمـا             
فالشفافية األكرب ُتفضي إىل مشاركة أفضل وأكمـل لكـل    .  من امليثاق  ٩٧ و ٢٧ و ٧املواد  

ويف هذا الصدد، طلب رؤساء دول وحكومات حركة عدم         . أعضاء األمم املتحدة يف العملية    
 أن يدعو رئـيس     ٢٠٠٩يوليه  /االحنياز يف الوثيقة اخلتامية ملؤمتر قمة احلركة املعقود يف متوز         

اجلمعية العامة أثناء عملية انتخاب األمني العام إىل عقد اجتماع للجمعية العامة لتبادل اآلراء              
  .)٣١(واحلوار مع كافة املرشحني

منظمـة األمـم    وال سيما    وعقدت الوكاالت املتخصصة يف منظومة األمم املتحدة        -٣٣
 للملكيـة   نظمة العاملية  وامل منظمة الصحة العاملية  ، و )اليونسكو(املتحدة للتربية والعلم والثقافة     

اجتماعات مع املرشحني املتقدمني لوظائف الرؤساء التنفيـذيني        /الفكرية، جلسات استماع  
       عضاء يف اجتماعات مغلقة، رمسية أو غري رمسية، هليئاهتا التـشريعية كجـزء             برفقة الدول األ  

 عرضـاً بوجه عـام    االجتماعات  / جلسات االستماع  وتشمل. ال يتجزأ من عملية االختيار    
 والـرد   أسئلة من جانب أعضاء اهليئة التشريعية للمنظمة املعنية       طرح  ليه  ييقدمه كل مرشح،    

، ال سيما منظمة معاهدة احلظر الـشامل للتجـارب النوويـة            وللمنظمات األخرى . عليها
 اجتماعات/، جلسات استماع  ة العاملية تجارمنظمة ال صندوق النقد الدويل والبنك الدويل و     و

  . رمسية أو غري رمسية مع املرشحني أثناء عملية االختيار من جانب هيئاهتا التشريعية

__________  
 ).اختيار األمني العام: اجملموعة الثانية(؛ انظر أيضاً مرفقها A/63/959 من الوثيقة ٥٥ و٣٢الفقرتان  )٣٠(

يوليـه  /ز، شرم الشيخ، مصر، متـوز     مؤمتر القمة اخلامس عشر لرؤساء دول وحكومات حركة عدم االحنيا          )٣١(
وإذ يستذكر رؤساء   : " من الوثيقة ما يلي    ٦٤ من الوثيقة اخلتامية؛ وتورِد الفقرة       ٦٥-٦٣، الفقرات   ٢٠٠٩

 من ميثاق األمم املتحدة، دعوا رئـيس        ٩٧الدول واحلكومات دور األجهزة الرئيسية كما وردت يف املادة          
عضاء لتحديد املرشحني احملتملني املؤيَّدين من دولة عـضو، وبعـد   اجلمعية العامة إىل التشاور مع الدول األ  

 ".إبالغ مجيع الدول األعضاء بالنتائج، ُتقدَّم هذه النتائج إىل جملس األمن
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اجتماعات أثناء عملية االختيـار     /عاملفتشون أن ممارسة عقد جلسات استما      ويرى  -٣٤
بني املرشحني وأعضاء اهليئات التشريعية للمنظمات هي ممارسـة مفيـدة ومـن أفـضل               

متكِّن الدول األعضاء من معرفة املرشحني بـصورة أفـضل ونظـرهتم إىل    كما  . املمارسات
شـحني عـن    تتيح هذه املمارسة فرصة للتفاعل بني البلدان األعضاء واملر        و. املنظمة مستقبالً 

ومن مث، تزيد هذه املمارسة بفضل هذا التفاعل من شفافية عملية           .  والرد عليها  طريق األسئلة 
  .االختيار ومصداقيتها

وبينما يسلم املفتشون بأن اختيار األمني العام لألمم املتحدة عملية فريدة من نوعها               -٣٥
مة األمم املتحدة، فإهنم يـرون  مقارنة باختيار الرؤساء التنفيذيني يف املؤسسات األخرى ملنظو   

يف املنظومة مناسبة كذلك الختيار األمني      يف مؤسسات أخرى    مع ذلك أن املمارسة السائدة      
 اجلمعية العامةتشجع "أن ، الذي ينّص على   ٦٠/٢٨٦ويدعم ذلك قرار اجلمعية العامة      . العام

تاً كافياً للتفاعل مع    على تقدمي عرض رمسي للترشيحات ملنصب األمني العام على حنو يتيح وق           
مجيع الدول األعضاء يف اجلمعية هم إىل  آراءيقدموا  الدول األعضاء، وتطلب إىل املرشحني أن       

 من النظـام    ٤٨ من امليثاق وكذلك املادة      ٩٧ و ٢٧، دون اإلخالل بأحكام املادتني      "العامة
  . )٣٢(امة من النظام الداخلي للجمعية الع١٤١الداخلي املؤقت جمللس األمن واملادة 

وُيتوقع أن يؤدي تنفيذ التوصية التالية إىل تعزيز فعالية وكفاءة عملية اختيار األمـني                -٣٦
باالسـتناد إىل  للطاقة الذرية العام والرؤساء التنفيذيني للوكاالت املتخصصة وللوكالة الدولية  

  .)٣٣(أفضل املمارسات والدروس املستفادة

  ١التوصية 
ة التابعة لألمم املتحدة، والوكاالت املتخصصة والوكالـة        ينبغي للهيئات التشريعي    

اجتماعات مـع   / جلسات استماع  اليت مل تقم بذلك بعد، أن تعقد      الدولية للطاقة الذرية    
بغية تعزيز شفافية ومصداقية عملية االختيار      لوظيفة الرئيس التنفيذي،    املرشحني املتقدمني   

  .فةوجعل العملية أكثر مشوالً للدول األعضاء كا

وهيئاهتا الفرعيـة  الرؤساء التنفيذيني لصناديق وبرامج األمم املتحدة      شفافية عملية اختيار      -٢  
  األخرىوكياناهتا 

وهيئاهتا الفرعية  الرؤساء التنفيذيني لصناديق وبرامج األمم املتحدة       يعيِّن األمني العام      -٣٧
يف ، ويكـون ذلـك    )٣٤(الجئنيلشؤون ال األخرى، باستثناء مفوضية األمم املتحدة      وكياناهتا  

          اهليئـات االستـشارية للـصندوق     /مع اجملالس التنفيذية أو اللجان    بالتشاور  معظم احلاالت   
__________  

 .٦٠، املرفق، الفقرة ٥١/٢٤١؛ وكذلك القرار ٢٠، املرفق، الفقرة ٦٠/٢٨٦انظر قرار اجلمعية العامة  )٣٢(
 .صناديق وبرامج األمم املتحدة وهيئاهتا الفرعية وكياناهتا األخرى، اليت تنطبق على ٣انظر التوصية  )٣٣(
 . أعاله٨انظر احلاشية  )٣٤(
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 ويلزم يف حالة األونكتاد وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي         .هليئات الفرعية املعنية  الربنامج أو   اأو  
مفوضية و) املوئل(للمستوطنات البشرية   دة  األمم املتح وبرنامج  وبرنامج األمم املتحدة للبيئة     

التعيني أو التـسمية    على  اجلمعية العامة   تصادق   أن) األونروا(األمم املتحدة لشؤون الالجئني     
 )٣٥(يـة الدول التنفيذيني ملركز التجـارة       الرئيسني وال يتطلب تعينيُ  . الصادر عن األمني العام   

وال يتطلـب   .  مصادقة من اجلمعية العامـة     ةومكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمي     
مصادقة تعيني األمني العام لألونكتاد إجراء مشاورات مسبقة مع جملس هذه املنظمة، بل فقط            

وميثل برنامج األمم املتحدة املشترك املعين بفـريوس نقـص          . هذا التعيني على  اجلمعية العامة   
 العام املديَر التنفيذي هلذا الربنامج بتوصية اإليدز حالة خاصة حيث يعني األمُني/املناعة البشرية 

  .)٣٦(صادرة عن فريق يتألف من املنظمات الراعية
 عملية اختيار جديدة ترمي إىل كفالـة        ٢٠٠٥وضع يف عام    قد  وكان األمني العام      -٣٨

املعايري تليب  وانفتاحاً  دقة  البحث على نطاق أوسع عن املرشحني األكفاء والقيام بعملية أكثر           
 لـصناديق   يونالرؤساء التنفيـذ  مبن فيهم   األمم املتحدة،   موظفي  ددة مسبقاً جلميع كبار     احمل

وهـذه اإلجـراءات اجلديـدة      . األخرىوالكيانات  وبرامج األمم املتحدة واهليئات الفرعية      
لعمليـة  مهلـة   إرسال تعميم إىل الدول األعضاء يتضمن       : تقديرية، وميكن أن تشمل ما يلي     

اليت جيب على املرشحني أن يستوفوها؛ والدعاية العامة، وحتديـد شـروط    االختيار واملعايري   
األمم املتحـدة بغيـة     موظفي  الوظيفة؛ واملقابالت اليت جيريها فريق خمصص يتألف من كبار          

بأفضل املرشحني املؤهلني ُتعرض على األمني العام؛ ومقابلة هنائية جيريهـا           أولية  وضع قائمة   
ولألمني . قبل اختاذ القرار النهائي   األولية  الواردة أمساؤهم يف القائمة     األمني العام مع املرشحني     

 يف احلـسبان عوامـل   اختاذ القرار النهائي، آخـذاً يف العام يف مجيع األحوال السلطة املطلقة    
  .التوزيع اجلغرايف والتوازن بني اجلنسنيمنها ، ةخمتلف
باعتماد هذه اإلجراءات اجلديدة،    وأُبلغ املفتشون بأن أكثرية الدول األعضاء رحبت          -٣٩

وأُشري بصفة خاصة إىل أن وضع املعايري، مثـل         . ألهنا تؤدي إىل زيادة شفافية عملية االختيار      
الكفاءات واملؤهالت واخلربات املطلوبة، اليت ُيتوقع أن تتوفر لدى املرشحني كافة، هي خطوة 

ختيار، مثلما هو شـأن املمارسـة       هامة إىل األمام لتأكيد مزيد من املصداقية على عملية اال         
يف عمليات االختيـار مـؤخراً      باإلعالن عن الوظائف الشاغرة، األمر الذي حدث        اجلديدة  

وهو ما  لوظيفيت مدير برنامج األمم املتحدة اإلمنائي واملدير التنفيذي لربنامج األغذية العاملي،            
إىل ذلك، فإن اعتماد عملية     وباإلضافة  . يسر البحث عن أفضل املرشحني املؤهلني واألكفاء      

مث من كبار املـوظفني    وىل مقابلة جيريها فريق خمصص      األقابلة على مرحلتني، تشمل     تنظيم امل 
  .مقابلة مع األمني العام نفسه، هي خطوة أخرى إىل األمام

__________  
 .يعيِّن املدير التنفيذي ملركز التجارة الدولية كل من األمني العام لألونكتاد واملدير العام ملنظمة التجارة العاملية ) ٣٥(
األمم املتحدة للسكان واليونسكو ومفوضية     منظمة العمل الدولية وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي وصندوق          )٣٦(

األمم املتحدة لشؤون الالجئني واليونيسيف ومكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرميـة وبرنـامج              
 .األغذية العاملي ومنظمة الصحة العاملية والبنك الدويل
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معايري تشكيل الفريـق    : بأمور منها يتعلق  وأُبلغ املفتشون بوجود نقص يف الوضوح         -٤٠
املعـايري واإلجـراءات    وواإلجراءات املطبقة على تشكيل هذا الفريـق؛        ورئيسه  املخصص  

املعـايري  والواجب تطبيقها أثناء املقابالت، مبا فيها املقابالت اليت جيريهـا األمـني العـام؛               
وأُشري كذلك إىل أنه مل توضـع بعـد         . واإلجراءات القائمة للقيام بفحص أويل للمرشحني     

لرؤساء التنفيذيني جلميع صناديق وبرامج األمـم املتحـدة         اواالختصاصات لوظائف   عايري  امل
  .األخرىوكياناهتا وهيئاهتا الفرعية 

ويرون أن إجراءات االختيـار     . اليت أُثريت أعاله  اجلوهرية  املفتشون النقاط   ويوافق    -٤١
املساءلة والشفافية على عملية االختيار؛ بيد أنه يلـزم         زيادة  اجلديدة أسهمت إىل حد ما يف       

إصدار إعالنـات الوظـائف     التنسيق يف   ويرى املفتشون أيضا أنه ينبغي      . أكثرما هو   از  إجن
، إضافة إىل رسالة التعميم املوجهة إىل الدول األعضاء، بغية تيسري البحـث             مستقبالًالشاغرة  

وجيب مراعاة سلطة األمني العام التقديرية واملستقلة يف        . املرشحني املؤهلني وأكفأ  عن أفضل   
  .النهائياالختيار رار اختاذ ق
وُيتوقع أن يؤدي تنفيذ التوصية التالية إىل تعزيز فعالية وكفـاءة وشـفافية عمليـة                 -٤٢

  .االختيار، مبا يؤكد مصداقيتها

  ٢التوصية 
لمساءلة يف عملية تعيني الرؤساء التنفيـذيني لـصناديق         ل اًلشفافية وضمان ل اًتعزيز  

 األخرى، ينبغي لألمني العام لألمم املتحدة     وكياناهتا  ية  وبرامج األمم املتحدة وهيئاهتا الفرع    
  : مع املنظمات املعنيةن يقوم مبا يلي، بالتشاورأ

املوقع الشبكي  على  الرؤساء التنفيذيني   اإلعالن عن الشواغر جلميع مناصب        )أ(  
  الت املعنية؛، مثل الصحف والدوريات واجملظمة ويف وسائط اإلعالم اجلماهرييللمن

الكفـاءات واملـؤهالت واخلـربات      واختصاصات، تشمل   ع معايري   وض  )ب(  
 الرؤساء التنفيذيني هذه؛ملناصب املطلوبة، اليت ُيتوقع أن تكون للمرشحني 

الرؤسـاء  ملناصـب   وضع معايري وإجراءات صارمة لفحـص املرشـحني           )ج(  
، وملقـابالت   األخرىوكياناهتا  التنفيذيني لصناديق وبرامج األمم املتحدة وهيئاهتا الفرعية        

 .مع املرشحنياألفرقة املخصصة واألمني العام 

، يف السياق الذي يعيِّن "تشاورال"مصطلح وأُثريت مسألة أخرى تتعلق بتعريف وفهم   -٤٣
أو مـع اللجنـة أو اهليئـة        " بالتشاور مع اجمللس التنفيذي   "فيه األمني العام الرئيس التنفيذي      

مم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان وبرنـامج األمـم         مفوضية األ يف حالة   االستشارية، كما   
للمـستوطنات البـشرية   األمم املتحدة   وبرنامج  املتحدة اإلمنائي وبرنامج األمم املتحدة للبيئة       

  .واليونيسيف واألونروا وبرنامج األغذية العاملي) املوئل(
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 سـياق   يف" التـشاور "تفسري مصطلح   /فهمخمتلفة ل وأُبلغ املفتشون بوجود أشكال       -٤٤
برامج األمم املتحـدة مـن      /أعضاء اجملالس التنفيذية لبعض صناديق    فيما بني   عملية االختيار   

، وبني "الفهم التوافقيأو االتفاق "مبعىن أوسع، مثل التشاور مصطلح جهة، اليت جتنح إىل فهم 
ـ       . األمني العام لألمم املتحدة من جهة أخرى       املي ويف هذا السياق، أرسل برنامج األغذية الع

ومكتب الشؤون القانونية باألمم املتحدة مذكرة إىل اجمللس التنفيذي لربنامج األغذية العاملي،            
عملية هو  يف ممارسة األمم املتحدة     " بعد التشاور مع  "و" بالتشاور مع "تعبري  أشارا فيها إىل أن     

أنه جيـب  ا وُيلتمس فيها احلصول على آراء األطراف اليت جيري التشاور معها أو التحقّق منه 
  .)٣٧("القبول"أو " وافقةامل"أو " تفاقاال" عن متييزه
وعملياً، يسعى األمني العام للحصول على آراء اجمللـس التنفيـذي للـصندوق أو                -٤٥

بإرسال خطاب إىل رئيس اجمللـس التنفيـذي        رئيس تنفيذي،   قبل تعيني   ذي الصلة   الربنامج  
ع مراحل عملية االختيار، وُيتوقع أال ُيرفض وجتري مشاورات غري رمسية كذلك يف مجي. املعين

  .املرشح، مع مراعاة صالحيات األمني العام يف اختاذ قرار االختيار النهائي
أن التشاور احلقيقي ال ميكن أن يعين جمرد اإلعـالم، أي اإلخطـار   ويرى املفتشون     -٤٦

ية أو اللجان االستشارية    التنفيذبرسالة موجهة من األمني العام إىل الدول األعضاء يف اجملالس           
 اً على ذلـك، أنـه تعزيـز       ويعتقد املفتشون بناءً  . للصناديق والربامج واهليئات الفرعية املعنية    

عل عملية االختيار تشمل مجيع الدول األعضاء، ينبغـي أن ُتعقـد جلـسات              جللشفافية و ل
س التنفيذي هلذه   لوظيفة الرئي املرشحني املدرجني على القائمة األولية      اجتماعات مع   /استماع

األمني العام يف تعيني الرؤساء التنفيذيني لصناديق وبـرامج         اإلخالل بسلطة   املنظمات، دون   
  .األمم املتحدة وهيئاهتا الفرعية

وُيتوقع أن يؤدي تنفيذ التوصية التالية إىل حتسني شفافية وفعالية عمليـة االختيـار                -٤٧
  .الدول األعضاءاملصلحة، أي لألطراف الرئيسية صاحبة وجعلها أكثر مشوالً 

  ٣التوصية 
شفافية تعيني الرؤساء التنفيذيني لصناديق وبرامج األمم املتحدة وهيئاهتـا          لل اًتعزيز  

عل العملية أكثر مشوالً للدول األعضاء، ينبغي لألمني العام         وجلاألخرى،  وكياناهتا  الفرعية  
من األولية القائمة على رجني اجتماعات مع املرشحني املد/جلسات استماععقد  أن يكفل   

أو غريها من اهليئات التـشريعية      /جانب أعضاء اجملالس التنفيذية واللجان االستشارية و      
  .األخرىوكياناهتا لصناديق وبرامج األمم املتحدة وهيئاهتا الفرعية 

__________  
 ).باإلنكليزية (١٧ و١٦فحتان  تعليقات أمانة األمم املتحدة، الص- JIU/REP/2009/8 أعاله ٣انظر احلاشية  ) ٣٧(
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  معايري اختيار املرشحني  -باء   
 بعض املعايري العامة    ،)٣٨(ريرهاوضعت اللجنة التحضريية التابعة لألمم املتحدة يف تق         -٤٨

لمرشحني، مبـا فيهـا     لفر  االيت جيب أن تتو   والسمات  النتخاب األمني العام، مثل املهارات      
ومسات قياديـة   ؛  جممع هيئات األمم املتحدة   اإلدارية والتنفيذية إلدماج نشاط كامل      السمات  

 بلدان خمتلفة عديدة وبنـاء      لقيادة فريق يتألّف من   لتقرير مكانة األمانة وكفاءهتا؛ واملهارات      
املستقل الذي تنص عليـه املـادة       لوضع منوذج للدور    روح الفريق الالزمة؛ والسلطة األدبية      

 من ميثاق األمم املتحدة؛ والقدرة على القيام بدور الوسيط؛ والقدرة علـى العمـل               ١٠٠
ار السياسي صفات اختاذ القروالتحلي بأعلى ؛ كثريةكمستشار غري رمسي أو مؤمتن حلكومات 

؛ وصـفات    عامـة  االتصال لتمثيل األمم املتحدة لدى اجلمهور     ومهارات  واللباقة والرتاهة؛   
تسعى املنظمة   مبادئ وُمثل امليثاق اليت      ]شخصياً[جيّسد  "شاملة ُتربز للعامل بأسره أن املرشح       

  ". إىل إعماهلا
اللجنة التحضريية  وضعتها  املعايري اليت   األخذ هبذه   بيد أن اجلمعية العامة قّررت عدم         -٤٩

 على أمهيـة أن     ]فيه[تؤكد  "، الذي   ٦٠/٢٨٦باستثناء ما ورد منها يف قرار اجلمعية العامة         
حيوز املرشحون ملنصب األمني العام وأن يبدو يف مجلة أمور، التزاماً مبقاصد ميثـاق األمـم                

فـإن   ومن مث،    .)٣٩(ةاملتحدة ومبادئه، ومسات قيادية واسعة النطاق، وخربة إدارية ودبلوماسي        
  . معايري مفصلة أخرىغري مطالبني باستيفاء ملنصب األمني العام املرشحني 

وأشار املفتشون إىل أن للدول األعضاء اليت استشاروها آراًء خمتلفةً بـشأن هـذه                -٥٠
 ٦٠/٢٨٦ورأى بعض البلدان األعضاء أن املعايري الواردة يف قرار اجلمعيـة العامـة           . املسألة

وينبغي تعديلها باعتماد معايري أكثر تفصيالً، مثل الكفـاءات واملـؤهالت           لعمومية  شديدة ا 
ذلك سوف يسهم يف عملية اختيار أكثر شفافية وُييّسر البحث عن           إذ إن   واخلربات املطلوبة،   

عدم إضـافة أي شـروط      فضلت  بيد أن بلدانا أخرى     . أفضل املرشحني املؤهلني واألكفاء   
ة بالفعل، تفاديا ألن ُتصبح عملية االختيار صارمة جداً، وبالتـايل           لشروط القائم إىل ا جديدة  
  . كافيةمرونة كفالة 
عـرب  املرشحني ملناصب الرؤساء التنفيذيني    معايري اختيار   وخيتلف الوضع بالنسبة إىل       -٥١

وال توجد أي معايري يف بعض املنظمات مثل الوكالـة          . منظومة األمم املتحدة  املؤسسات يف   
طاقة الذرية ومنظمة العمل الدولية واملنظمة البحريـة الدوليـة واالحتـاد الـدويل        الدولية لل 

ولبعضها اآلخر معايري بيد أهنـا ختتلـف يف         . لالتصاالت واملنظمة الدولية للملكية الفكرية    
من معايري عامة شبيهة مبعايري اختيار األمني العام لألمم املتحـدة إىل            فتمتد  درجات التفصيل   

__________  
، ١٩٤٥ديـسمرب   / كـانون األول   ٢٣، املؤرخ   PC/20انظر تقرير اللجنة التحضريية التابعة لألمم املتحدة         )٣٨(

 .١٠-١٢الفقرات 
)٣٩( A/RES/60/286 ٢٢، املرفق، الفقرة، 
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.  املعنية وخربات حمددة ترتبط بواليات املنظمات    ومسات  تفصيالً تشمل كفاءات    معايري أكثر   
وعلى سبيل املثال، قرر اجمللس التنفيذي ملنظمة الصحة العاملية أنه ينبغي أن يكون للمرشـح               

متينة يف اجملال التقين وجمال الصحة العامـة وخـربة          خلفية  ) ١"(املدير العام   ملنصب  املتقدم  
على تبوئه موقـع     أدلة  ) ٣(كفاءة يف اإلدارة التنظيمية؛     ) ٢(الصحة الدولية؛   واسعة يف جمال    

الثقافيـة  القدرة على التجاوب مـع الفـوارق        ) ٤(؛   من قبل  يف جمال الصحة العامة   القيادة  
اللياقة البدنية  ) ٦(بعمل منظمة الصحة العاملية؛     الراسخ  االلتزام  ) ٥(واالجتماعية والسياسية؛   

واحدة علـى   كافية يف   الهارات  امل) ٧(موظفي املنظمة؛ و  كافة   توفرها لدى    اجليدة املطلوب 
 .)٤٠("اجمللس التنفيذي ومجعية الـصحة    األقل من اللغات الرمسية ولغات العمل املستخدمة يف         

 ويف منظمة األمـم     .)٤١(وتوجد أحكام مماثلة يف منظمة الطريان املدين الدويل ويف اليونسكو           
 يف املـؤهالت    ٢٠٠٩، ينظر املؤمتر العام يف دورته لعـام         )الفاو(عة  املتحدة لألغذية والزرا  

  . املدير العامملنصب املرغوب توفرها 
مؤسسات منظومة األمم املتحدة لوضع معايري      داخل  والحظ املفتشون وجود سابقة       -٥٢

وضعتها منظمات مثل اليونـسكو ومنظمـة       ملنصب الرئيس التنفيذي    للمرشحني املتقدمني   
ويدرك املفتشون كذلك أنه من     . نظرت هيئاهتا التشريعية يف عملية االختيار      و عامليةالصحة ال 

األسهل على الوكاالت املتخصصة املطالبة مبهارات تقنية حمددة بـسبب طبيعـة والياهتـا              
، حتتاج أي معايري توضع ملنصب األمني العام لألمم املتحدة إىل          وعلى نقيض ذلك  املتخصصة،  

  . لواليته ودوره ومسؤولياتهالنطاق اسعة مراعاة الطبيعة الو
ويرى املفتشون أن اعتماد اهليئات التشريعية ملؤسسات منظومة األمم املتحـدة             -٥٣

عملية االختيـار   والكفاءة والفعالية والشفافية يف     ساءلة  املأن يعزز   من شأنه   هذه املعايري   
ذه املعايري مع احلاجة إىل     بيد أنه جيب أن تتوازن ه     . والبحث عن أفضل املرشحني املؤهلني    

  .عملية االختياركافية يف مرونة 

  لعملية االختياراحلدود الزمنية   -جيم   
تشري : " على ما يلي   ، من املرفق  ٢١ يف الفقرة    ،٦٠/٢٨٦ينص قرار اجلمعية العامة       -٥٤

نص فيها على أنه، كيما تكون      ، اليت يُ  ٥١/٢٤١ من قرارها    ٦١إىل الفقرة   ] اجلمعية العامة [
عملية التسليم والتسلّم سلسة وفعالة، ينبغي أن ُيعيَّن األمني العام يف أبكر وقت ممكن، ومـن     

  ".املنصبشاغل قبل شهر على األقل من موعد انقضاء فترة أن يتم التعيني األفضل 

__________  
 .١٠ق -٩٧اجمللس التنفيذي ملنظمة الصحة العاملية، القرار م ت  )٤٠(
 النظام  - ٧٥٥٩/٨، امللحق؛ ومنظمة الطريان املدين الدويل، الوثيقة        ٢٨/ م ت  ١٨٠انظر وثيقة اليونسكو     )٤١(

 .الداخلي للمجلس، امللحق جيم
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زمنيـة   حدوداً   )٤٢(والحظ املفتشون أن للعديد من مؤسسات منظومة األمم املتحدة          -٥٥
ئها التنفيذيني، ُتبلّغ هبا الدول األعضاء عن طريق تعمـيم يـدعوها إىل        مفصلة الختيار رؤسا  

الزمنية اهليئاُت التشريعية ملختلف املنظمات، إما لعمليـة        احلدود  وَتَضُع هذه   . تقدمي مرشحني 
  .الختيار رئيس تنفيذي جديدخمصص االختيار بصفة عامة أو على أساس 

حدود رب عنها بشأن حماسن ومساوئ وضع       وأشار املفتشون إىل خمتلف اآلراء املع       -٥٦
لعمليـة  حدود زمنية واضحة     إىل أنه من املستصوب اعتماد       شريفمن جهة، أُ  . زمنية واضحة 

االختيار، وخباصة للتقليل إىل أقصى حّد من إمكانية عدم اختيار رئيس تنفيذي جديد عنـد               
   أنـه  جودل ب هة أخرى،   ومن ج . مناسبةوالية شاغل املنصب والسماح بفترة انتقالية       انقضاء  

ألن الدول األعضاء ُتدرك املتطلبات القائمة، مبـا        حدود زمنية واضحة،    ال توجد حاجة إىل     
    التنفيذي، وألن وضع أي متطلبات إضافية لالختيار، مـع مراعـاة           والية الرئيس   فيها مدة   

االختيـار       مليـة  البعد السياسي هلذه العملية، لن يترك جماالً كافياً للمرونة وسوف جيعـل ع       
  . شديدة الصرامة

لعملية االختيار سُيقلل إىل أدىن حـد  حدود زمنية واضحة ويرى املفتشون أن وضع    -٥٧
سلسة يسمح ذلك بعملية انتقال     وسوف  . من احتمال التأخري يف تعيني رئيس تنفيذي جديد       

 احلدود الزمنيـة    ستمنحكما  . املنصب والرئيس التنفيذي اجلديد   شاغل  بني الرئيس التنفيذي    
انتقاله هو وأسرته إىل    لترك مهامه السابقة وتيسري     وقتاً كافياً   الرئيس التنفيذي املُنَتخب حديثاً     

لكل حالـة مـن     هذه احلدود الزمنية    وميكن أن تضع    . مركز العمل اجلديد قبل بداية الوالية     
أثناء عملية االختيار وفقاً    ا  اليت بإمكاهنا كذلك أن ُتعدِّهل     احلاالت اهليئاُت التشريعية للمنظمات   

  . التجربةملا تراه مناسباً يف ضوء
     بـني  واالنتقـال الـسلس     وُيتوقَّع أن ييسر تنفيذ التوصية التالية االختيار يف حينه            -٥٨

إىل أفـضل املمارسـات     استناداً  املنصب والرئيس التنفيذي اجلديد     شاغل  الرئيس التنفيذي   
  .والدروس املستفادة

  ٤ة التوصي
ينبغي للهيئات التشريعية ملؤسسات منظومة األمم املتحدة اليت مل تقم بذلك بعـد،               

أن تضع حدوداً زمنية لعملية اختيار رؤسائها التنفيذيني تنتهي قبل ثالثة أشهر على األقل              
من انقضاء فترة والية الرئيس التنفيذي شاغل املنصب، بغية ضمان انتقال سـلس بـني               

  .اغل املنصب والرئيس التنفيذي اجلديدالرئيس التنفيذي ش

__________  
تشمل مؤسسات منظومة األمم املتحدة اليت يوجد لديها جدول زمين الختيار رؤسائها التنفيـذيني الفـاو                 )٤٢(

تصاالت واليونسكو ومنظمة األمم    والوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنظمة العمل الدولية واالحتاد الدويل لال         
 .املتحدة للتنمية الصناعية ومنظمة الصحة العاملية واملنظمة العاملية للملكية الفكرية
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  القيود املفروضة على سن املرشحني/الشروط  -دال   
حد أدىن أو أقصى للـسن      وضع  ال توجد شروط أو قيود مفروضة على السن، مثل            -٥٩

وينطبق هذا الوضع كذلك على     . األمني العام لألمم املتحدة   لمرشحني ملنصب   ل املرغوب فيها 
          .املتحدة األخرى، اليت ال توجد لـديها شـروط تتعلـق بالـسن         مؤسسات منظومة األمم    

سياسية وتنتخبـهم الـدول     فيذيني، بصفتهم خيضعون لتعيينات     وال تسري على الرؤساء التن    
وناقـشت  .  منظماهتم األعضاء، األحكاُم اخلاصة بالتقاعد اإللزامي اليت تنطبق على موظفي        

ومة األمم املتحدة، مثل الوكالة الدوليـة للطاقـة         اهليئات التشريعية يف بعض مؤسسات منظ     
الذرية واليونسكو ومنظمة الصحة العاملية، مقترحات تتعلق بالشروط اخلاصة بالسن، بيد أهنا            

  . أياً منهامل تعتمد 
وفقـاً لنظاميهمـا    (وعلم املفتشون أن صندوق النقد الدويل والبنك الدويل وضعا            -٦٠

التنفيذيْين، تنص على أنه ال ينبغي أن يتجاوز احلـد  رئيسيهما  بسن  شروطاً تتعلق   ) الداخليني
يف املنصب بعـد سـن      البقاء   عاماً عند بداية الوالية األوىل، وعدم        ٦٥األقصى هلذه السن    

. املفروضة على السن  خمصص مؤخراً الشروط    ويف البنك الدويل، ناقش فريق عامل       . السبعني
من الشروط اليت جيب أن يستوفيها الرئيس التنفيذي        وتعترب القيود املفروضة على السن شرطا       

  . لالحتاد الدويل جلمعيات الصليب األمحر واهلالل األمحر
فمن جهة، أُشري إىل أن الشروط املتعلقة       . وأُعرب عن آراء خمتلفة بشأن هذه املسألة        -٦١

ن مناسـبة   بالسن املشاهبة للشروط املعتمدة يف صندوق النقد الدويل والبنك الدويل قد تكو           
ملؤسسات منظومة األمم املتحدة لألسباب نفسها، أي ضمان أن تتوفر لدى الرؤسـاء             أيضاً  

وضـع  بيد أن الكثريين ال حيبـذون       . زمة ألداء مهامهم  الالوالذهنية  التنفيذيني اللياقة البدنية    
معيـاراً مـن    ينبغي أن تكون    وذُكر أن سن املرشح     . حبد أدىن أو أقصى للسن    شروط تتعلق   

       وأُفيد كذلك أن الـسن وحـدها      . الواجب النظر فيها أثناء عملية االختيار     عايري املختلفة   امل
وضـع شـروط    جودل بأن   وباإلضافة إىل ذلك،    .  مالئما لتقييم لياقة رئيس    ال تعترب معياراً  

وأخرياً، أُشـري إىل    . ولن يترك جماالً للمرونة   شديدة الصرامة   إضافية سيجعل عملية االختيار     
ارسة تتعلق بتعيني املمثلني اخلاصني لألمني العام، وهي ممارسة ال تتـضمن قيـودا تتعلـق                مم

بيد أن املفتشني يرون أن املقارنة بني املمثلني اخلاصني واألمني العام غري مناسبة بسبب . بالسن
  .يف والياهتم ونطاق مسؤولياهتماختالفات وجود 
عارض الشروط اخلاصة بالسن الـيت      ويرى املفتشون وجود حجج وجيهة تؤيد وت        -٦٢

بيد أن املفتشني يعتقدون أن احلجة األساسية للحد األقصى للـسن           . تنطبق على املرشحني  
بطريقة أفضل من   والذهنية الكافية للمرشحني وهذا ميكن معاجلته       اللياقة البدنية   " كفالة"هي  

  ).٥انظر التوصية (ر خالل الفحوص الطبية اإللزامية للمرشحني قبل بداية عملية االختيا
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  الفحص الطيب للمرشحني  -هاء   
فحص طيب إلزامي بعد انتخـاهبم      لاملنظمات،  معظم  خيضع الرؤساء التنفيذيون، يف       -٦٣

ويف بعض املنظمات، مثل منظمة معاهدة احلظر الشامل للتجـارب          . وظائفهموعند مباشرة   
، خيـضع الرؤسـاء التنفيـذيون،       )اليونيدو (النووية ومنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية     

. باإلضافة إىل ذلك، لفحوص طبية إلزامية دورية، شأهنم شأن املوظفني اآلخرين يف املنظمـة             
، ال خيضع الرئيس التنفيـذي ألي       )مثل الوكالة الدولية للطاقة الذرية    (ويف منظمات أخرى    

ينص قرار اختذه   ومتثل منظمة الصحة العاملية حالة خاصة يف هذا الصدد، حيث           . فحص طيب 
اجمللس التنفيذي على أن خيضع مجيع املرشحني ملنصب املدير العام لفحص طـيب يف الـدائرة     

 يكـون   ذا اإلجراء هو تفادي وضع    هلوالسبب املنطقي   . الطبية للمنظمة قبل عملية االنتخاب    
  .  بكفايةألداء مهامهغري الئق طبياً فيه الرئيس التنفيذي املنتخب 

فمـن  .  املمارسـات  راء خمتلفة بشأن مدى اعتبار هذا اإلجراء أفضل       وأُعرب عن آ    -٦٤
متتع مرشحيها بصحة   إن على احلكومات املرشِّحة أن تلتزم احليطة الواجبة لضمان          جهة، قيل   

مؤسسات منظومة األمم املتحدة، خيضع الرئيس التنفيذي لفحص        معظم  وذُكر أنه يف    . جيدة
  .وحىت سنوياً يف بعض احلاالت األخرىتسلمه وظائفه، وعند طيب بعد انتخابه 

أنه ال ميكن مقارنة انتخاب رئيس تنفيذي بتعيينات املوظفني،         افُترض  ومن جهة أخرى      -٦٥
ويؤيـد  . الرئيس التنفيذي وطوهلا وطبيعتها الـسياسية     ملنصب  نظرا إىل تعقيد عملية االنتخاب      

مؤسسات منظومة األمم املتحدة    أن تعتمد   املفتشون الرأي القائل بأنه قد يكون من املستصوب         
وبناء على ذلك، ينبغـي جلميـع       . األخرى أفضل ممارسة معمول هبا يف منظمة الصحة العاملية        

  . املرشحني ملنصب الرئيس التنفيذي أن خيضعوا لفحص طيب قبل عملية االنتخاب
 بصحة  وُيتوقع أن ُييسر تنفيذ التوصية التالية انتخاب أو إعادة انتخاب مرشح يتمتع             -٦٦

  .إىل أفضل ممارسةاستناداً جيدة ولياقة بدنية عن طريق فحص طيب قبل اختياره، 

  ٥التوصية 
مجيـع  تطلـب إىل    ينبغي للهيئات التشريعية ملؤسسات منظومة األمم املتحدة أن           

إىل جانب سريهتم الذاتية، شهادة تثبـت       أن يقدموا،   الرئيس التنفيذي،   ملنصب  املرشحني  
  .طبية معترف هباهيئة دة موقّعة من بصحة جّيمتتعهم 

  التناوب اإلقليمي والتوازن بني اجلنسني   -واو   
أنه ينبغي، لدى   ] (...) اجلمعية العامة [تؤكد  "،  ٦٠/٢٨٦وفقاً لقرار اجلمعية العامة       -٦٧

حتديد وتعيني أفضل املرشحني ملنصب األمني العام، إيالء االعتبار الواجب للتناوب اإلقليمي            
  ".واة بني اجلنسنيواملسا
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. وأُبلغ املفتشون بوجود تفاهم غري رمسي بني الدول األعضاء بشأن التناوب اإلقليمي          -٦٨
فيما يتعلق بتعيينات الرؤساء التنفيذيني لصناديق وبرامج األمم املتحدة وهيئاهتـا الفرعيـة             و

بـني اجلنـسني،    األخرى، جيب إيالء االعتبار الواجب للتناوب اإلقليمي والتوازن         وكياناهتا  
وُوجه انتباه املفتشني إىل    . اجلمعية العامة وضعتها  حسب االقتضاء، وفقاً للشروط احملددة اليت       

أنه ينبغي حتقيق التوازن اجلغرايف ال ملنصب األمني العام لألمم املتحدة فحسب بـل أيـضاً                
 الرؤساء  وكذلك مناصب (ملناصب الرؤساء التنفيذيني ملؤسسات منظومة األمم املتحدة ككل         

  ).التنفيذيني للمنظمات الدولية األخرى
الصادرة عن اهليئـات    ذات الصلة   األساسية والقرارات التشريعية     وال تتضمن النظم    -٦٩

للوكاالت املتخصصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية، أحكامـاً بـشأن التنـاوب           التشريعية  
واالستثناء الوحيد هو   .  الرئيس التنفيذي  اجلغرايف أو املساواة بني اجلنسني فيما يتعلق باختيار       

يراعى التوزيع اجلغرايف املنصف بـني منـاطق        "نبغي أن   االحتاد الدويل لالتصاالت، حيث ي    
بيد أنـه،   . ، عند اختيار األمني العام لالحتاد، ونائب األمني العام ومديري املكاتب          )٤٣("العامل

تفاهم بني الدول األعـضاء بـشأن       املفتشون بوجود   أُبلغ  ورغم عدم وجود هذه األحكام،      
، بصورة تشبه ما هو     وكذلك بشأن املساواة بني اجلنسني من حيث املبدأ       التناوب اإلقليمي،   

  . معمول به عند اختيار األمني العام لألمم املتحدة
بينما اخـتري   : والحظ املفتشون املمارسات التالية اليت تتعلق مببدأ التناوب اجلغرايف          -٧٠

ء التنفيذيون لصندوق النقد الدويل وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي واليونيـسيف           دوماً الرؤسا 
والبنك الدويل وبرنامج األغذية العاملي من البلدان املتقدمة، فقـد اخـتري دومـاً الرؤسـاء              

         وحاليـاً، . التنفيذيون لألونكتاد ومنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية من البلدان الناميـة          
مها اليونسكو  (لوكالتني متخصصتني   الرئيس التنفيذي    توجد سوى امرأتان حتتالن منصيب       ال

من الرجال مثل   ويف بعض املنظمات، كان الرؤساء التنفيذيون دوماً        ). ومنظمة الصحة العاملية  
ومنظمة الدويل  لطريان املدين   اوالوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنظمة      منظمة األغذية والزراعة    

عمل الدولية واملنظمة البحرية الدولية واالحتاد الدويل لالتصاالت واألمم املتحدة ومنظمـة            ال
واملنظمة العامليـة لألرصـاد اجلويـة       الربيدي العاملي   األمم املتحدة للتنمية الصناعية واالحتاد      

ق وبرامج  غالبية الرؤساء التنفيذيني لصنادي   كان  ويف املاضي   . للملكية الفكرية العاملية  واملنظمة  
الرؤساء التنفيذيني  غالبية  األخرى من الرجال؛ بيد أن      وكياناهتا  األمم املتحدة وهيئاهتا الفرعية     

يف مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي           ( نساء   حالياً
) املوئـل (رية  للمـستوطنات البـش   األمم املتحدة   وبرنامج  وصندوق األمم املتحدة للسكان     

  ).نروا وبرنامج األغذية العامليوواليونيسيف واأل
وذكر ممثلون عن بعض الدول األعضاء للمفتشني أن التوزيـع اجلغـرايف العـادل                -٧١

مها جمرد معيارين والتوازن بني اجلنسني هامان، ومع ذلك، فإن جنسية ونوع جنس املرشحني    
__________  

 . من دستور االحتاد الدويل لالتصاالت٩ ب من املادة -١الفقرة  )٤٣(
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حتقيق التوازن اجلغرايف والتوازن  ومن اجلوهري   .من بني معايري اختيار أخرى خمتلفة ذات صلة       
ال يف منظمة حمددة فحسب بل أيضاً يف مؤسسات منظومـة           منصف  بني اجلنسني على حنو     
تـسمية  يف  ق  احلوال ينبغي ألي بلد أو جمموعة من البلدان أن حتتكر           . األمم املتحدة بأكملها  

واليـتني  بفترة  ينبغي التقّيد بصرامة وباإلضافة إىل ذلك،. بذاهتاالرئيس التنفيذي ألي منظمة    
وهي القاعدة املعمول هبا يف كثري من مؤسسات منظومة األمم املتحدة           ،   كحد أقصى  متتاليتني

. يف اختيار الرؤساء التنفيذيني   بكفاية  التوازن اجلغرايف والتوازن بني اجلنسني      للسماح بتحقيق   
د الواليات ملنصب الرؤساء التنفيذيني     وأخرياً، اقترحت دول أعضاء أخرى النظر يف تقييد عد        

  .بوالية واحدة
ويتباين طول مدة والية الرؤساء التنفيذيني ملؤسسات منظومـة األمـم املتحـدة،               -٧٢

أما أغلبيـة   ومخس سنوات،   ) منظمة الطريان املدين الدويل   مثل  (سنوات  ويتراوح بني ثالث    
ل الفاو والوكالة الدولية للطاقة الذرية مث(أربع سنوات املنظمات فإن مدة الوالية فيها هي إما        

واملنظمة البحرية الدولية واالحتاد الدويل لالتصاالت واليونسكو ومنظمة األمم املتحدة للتنمية           
منظمة العمل الدولية واألمـم     (أو مخس سنوات    ) للملكية الفكرية العاملية  الصناعية واملنظمة   

تفرضـها  وألكثرية املنظمات قيود    ). صحة العاملية املتحدة واالحتاد الربيدي العاملي ومنظمة ال     
ثالث واليات يف املنظمة العاملية لألرصاد      (على فترة الوالية حبيث ال تتجاوز واليتني متتاليتني         

ويف الفاو والوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنظمة العمل الدوليـة، حيـث ُعـني              ). اجلوية
جملس إدارة  و )٤٤(التشريعية للفاو اهليئة   عّدلت منذئذ    رؤساؤهم التنفيذيون جمدداً لوالية ثالثة،    

  . واليتنياملتعاقبة لتصبح  العدد األقصى للواليات ٢٠٠٩ يف عام )٤٥(منظمة العمل الدولية
األخرى، قامت بعـض  وكياناهتا ويف صناديق وبرامج األمم املتحدة وهيئاهتا الفرعية    -٧٣

دة لشؤون الالجئني وبرنامج األغذية العـاملي       املنظمات مثل األونكتاد ومفوضية األمم املتح     
باختاذ هيئاهتـا التـشريعية     بتحديد مدة الوالية بواليتني، إما استناداً إىل نظمها األساسية أو           

ومن بـني   . وال توجد ملنظمات أخرى قيود رمسية على عدد الواليات        . مقررات أو قرارات  
ممارسة تقـضي   ) نرواومثل برنامج األمم املتحدة اإلمنائي واأل     (هذه املنظمات، وضع البعض     

ـ يضع البعض اآلخر  بأال يتجاوز أي رئيس تنفيذي واليتني متتاليتني، بينما مل           . ذه القيـود ه
منصب الرؤساء التنفيذيني لصناديق وبرامج األمم املتحدة وهيئاهتـا         شغل  ويتراوح طول مدة    

  .األخرى بني أربع ومخس سنواتوكياناهتا الفرعية 
وتبني املفتشون من خالل دراسة استقصائية للممارسـات الـسابقة أن التنـاوب               -٧٤

 عند تعيني الرؤسـاء التنفيـذيني ملؤسـسات       اجلغرايف والتوازن بني اجلنسني مل ُيحترما دوماً      
على التنـاوب   يطغيان  واحلقائق السياسية   السياسي  وال يزال التوجه    . منظومة األمم املتحدة  

  . اجلغرايف والتوازن بني اجلنسني يف عملية االختيار
__________  

 .٤ و٣، الصفحتان C2009/LIM/8انظر الوثيقة  )٤٤(
 .٢ و١، الفقرتان GB.306/PFA/17انظر الوثيقة  )٤٥(
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وإذ يأخذ املفتشون يف احلسبان خمتلف هياكل ووترية دورات اهليئـات التـشريعية               -٧٥
مدة والية رؤسائها التنفيذيني    تقيد  ، فإهنم يعتقدون أنه ينبغي جلميع املنظمات أن         للمنظمات

سـيمكّن  إذ  أقصى حد، على أال تتجاوز كل مدة والية مخس سنوات،           كواليتني متتاليتني   ب
الرؤساء التنفيـذيني   بني  التوازن اإلقليمي والتوازن بني اجلنسني      حتقيق ما يكفي من     ذلك من   

  . ة جديدة يف إدارة وقيادة املنظماتفضالً عن بث رؤي
التنـاوب اإلقليمـي    يف  تـساق   االوُيتوقَّع أن يؤدي تنفيذ التوصية التالية إىل تعزيز           -٧٦

  .والتوازن بني اجلنسني لدى الرؤساء التنفيذيني ملؤسسات منظومة األمم املتحدة

  ٦التوصية 
 لتقييد   أن تعتمد أحكاماً   ينبغي للهيئات التشريعية ملؤسسات منظومة األمم املتحدة        

حد ال تتجاوز كل منهما مخـس  متعاقبتني كأقصى واليتني برؤسائها التنفيذيني مدة خدمة   
  . حىت اآلنمل تكن قد اعتمدت هذه األحكامما سنوات، 

  املرشحون الداخليون  -زاي   
الـرئيس التنفيـذي    ملنـصب   يسيء املرشحون الداخليون املتقدمون     يستغل أو   قد    -٧٧
) مثل العقود والسفر ومرافق املكاتب واملوظفني وما إىل ذلك        (دام وظائفهم ومواردهم    استخ

وهذا الوضع هو ليس غري أخالقي فحسب بل سيؤدي أيضاً إىل           . خدمة حلمالهتم الشخصية  
  . بني املوظفنيانقسام بني املرشحني الداخليني واخلارجيني وقد يؤدي إىل عدم تكافؤ الفرص 

 النظامني األساسي واإلداري ملوظفي مؤسسات منظومة األمم املتحدة         وبالرغم من أن    -٧٨
ومدونة قواعد السلوك وغريها من املنشورات اإلدارية تغطي حاالت تعارض مـصاحل تتعلـق              
باملرشحني الداخليني الذين يقررون تنظيم محلة للترشح لوظائف الرؤساء التنفيذيني، ال توجـد             

 إجراءات رمسية خاصـة     ،باستثناء االحتاد الدويل لالتصاالت   ؤسسات منظومة األمم املتحدة،     مب
شـرط إلزامـي أو     الرئيس التنفيذي، مبا يف ذلـك أي        ملنصب  باملرشحني الداخليني املتقدمني    

للمرشحني الداخليني بوقف قيامهم بوظائفهم أثناء محالهتم هبدف تفادي أي تعـارض       تقديري  
  .)٤٦(م واملوظفني ومرافق املكاتب خلوض محالهتمحمتمل يف املصاحل أو إساءة استخدام وظائفه

ومع ذلك، ورغم عدم وجود هذه اإلجراءات للمرشحني الداخليني، توجد حاالت             -٧٩
األمم املتحدة واليونسكو ومنظمة الصحة     كما يف   (يف بعض مؤسسات منظومة األمم املتحدة       

__________  
 للموظفني،  نظاميها األساسي واإلداري   من   ٢ - االحتاد الدويل لالتصاالت، ووفقاً لالئحة احلادية عشرة         يف )٤٦(

 فيها  امب[موظف معني يتقدم إىل االنتخابات إلحدى الوظائف الرمسية اليت تتم باالنتخاب            ] أي[جيب على   "
بداية ...  العام آليا إجازة بدون مرتب،       أن مينحه األمني  ] ... وظيفة األمني العام لالحتاد الدويل لالتصاالت     

 ".من اليوم التايل لتاريخ تقدمي ترشحه إىل األمني العام
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س التنفيـذي، يف حـاالت      فيها املرشحون الداخليون املتقدمون لوظيفة الرئي     حصل  ) العاملية
  . يف أنشطة املنظماتمشاركتهم أو أوقفوا /على إجازة مأذونة طواعيةحمددة، 

وأُبلغ املفتشون بوجود آراء خمتلفة بشأن مزايا اإلجراءات اليت تطالـب املرشـحني               -٨٠
فمـن  . هم أثناء محالهتم  مالداخليني املتقدمني لوظيفة الرئيس التنفيذي بالتوقف عن أداء مها        

 لواليـة   املنصب مرّشحاً شاغل  هة، اعُترب أنه من غري العملي عندما يكون الرئيس التنفيذي           ج
. املنظمةا لذلك من تأثري سليب على إدارة        أثناء احلملة، مل  أداء وظائفه   أخرى، أن يتوقف عن     

رئيس تنفيذي يشغل املنـصب ويتقـدم       عدم حصول   ومن جهة أخرى اعُترب من غري املالئم        
. ب املرشحون الداخليون اآلخرون بالقيام بـذلك      بينما يطالَ على إجازة خاصة    لوالية أخرى   

اخلاصـة  وأشري كذلك إىل أنه من الصعب أحياناً حتديد مدة احلملة وبالتايل مدة اإلجـازة               
وُوّجه انتباه املفتشني إىل أن بعض املرشحني الداخليني يتعّمدون االنتظـار     . للمرشح الداخلي 

وعد النهائي لإلعالن عن ترشيحاهتم، بينما يكون ترشيحهم معروفـاً          حىت فترة شهر قبل امل    
إعالهنم بصفة غري رمسية ويستخدمون املوظفني ومرافق املنظمة يف محالهتم قبل مدة طويلة من              

  .  املعمول بهوجود اإلجراءعلة مما يشكك يف الرمسي بالترشح، 
باإلجازة املأذونـة إىل  ى تتعلق وباإلضافة إىل ذلك، من الالزم البت يف تفاصيل أخر      -٨١

جانب مدهتا، مثل مسألة هل ينبغي أن تكون مبرتب أو بدونه، ومن هو الشخص أو من هي                 
ستكون هذه اإلجازة إلزامية    تبت يف منح اإلجازة اخلاصة، وهل       اهليئة التشريعية اليت ينبغي أن      

شحني الداخليني الـذين    وأخرياً، ميكن التحجج بأن حاالت املر     . ذلكإىل  ، وما   اختياريةأو  
يستغلون وظيفتهم يف املنظمة خلدمة محالهتم ستغطيها األحكام ذات الـصلة يف النظـامني              

  .األخالقيات يف املنظمة/أو مدونة قواعد السلوك/األساسي واإلداري ملوظفي املنظمة و
لك الرئيس التنفيذي، مبا يف ذ    ملنصب  ويرى املفتشون أن مسألة املرشحني الداخليني         -٨٢

الرئيس التنفيذي الذي يترشح إلعادة انتخابه، واليت تتصل باحتمال إساءة استخدام وظائفهم            
إساءة استخدام موارد   إمكانية  خدمة حلمالهتم، هي مسألة جيب معاجلتها، بغية احليلولة دون          

 تكـافؤ بني املوظفني وبغية تأكيـد      ببث االنقسام   إدارة املنظمة   على  املنظمة، مبا يؤثر سلباً     
املرشحني وظائف  ويف الوقت نفسه، يدرك املفتشون أن توقيف        . الفرص أمام مجيع املرشحني   
وعلى . يف حالة الرئيس التنفيذي الذي يترشح لوالية أخرى       عملياً  الداخليني لن يكون دوماً     
تصور حصول موظفي األمم املتحدة املرشحني ملنصب األمني العام         سبيل املثال، وبينما ميكن     

األساسي واإلداري للموظفني، ن يظلوا خاضعني للنظامني  أة خاصة بدون مرتب، و    على إجاز 
املنصب الذي ال خيـضع هلـذين النظـامني،         شاغل  لن يكون من املناسب منح األمني العام        

  .)٤٧(واليته ووظائفهبالنظر إىل بدون مرتب، خاصة ويترشح لوالية ثانية، إجازة 

__________  
 .٧ تعليقات األمانة العامة لألمم املتحدة، ص JIU/REP/2009/8 أعاله، ٣انظر احلاشية  )٤٧(
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من هذا القبيل ميارسه مرشـحون       مشروع   أن أي فعل غري   ذلك يرى املفتشون    ل  -٨٣
أو مدونـة قواعـد     /األساسي واإلداري للمـوظفني و    داخليون جيب أن يغطيه النظامان      

األخالقيات لكل منظمة، وأنه ينبغي أن تطبق األحكام ذات الصلة على الرؤساء            /السلوك
خبـرق  ادعاءات  وضع إجراءات للتحقيق يف أي      وجيب كذلك   .  أيضاً التنفيذيني للمنظمة 

بالرئيس التنفيذي، يف حالة عدم وجود هذه األحكام، مبا يف ذلك احلاالت اليت تتعلق هذه  
انتقام الـرئيس التنفيـذي     بج بالطريقة نفسها أي ادعاءات      وينبغي أن تعالَ  . اإلجراءات

انظـر  (اجلديد أو املعاد انتخابه ضد املرشحني الداخليني غري املنتخبني بعـد االنتخـاب             
  ). ذا التقريرهب ١٠التوصية 

  حسن السلوك أثناء احلملة االنتخابية  -حاء   
          ُوّجه انتباه املفتشني إىل وجود ادعاءات بشأن حـاالت، قـّدم فيهـا املرشـحون               -٨٤
، ومنح اهلـدايا،  مثل توجيه دعوات للقيام جبوالت سياحية    خدمات  أو حكوماهتم الداعمة    /و

تعهدات مبـسامهات   هبات أو   تقدمي   البلدان، أو    شتريات من بعض  مبأو  /ووعود بالتوظيف و  
وممثلي الـدول األعـضاء، مقابـل       مندويب  خارجة عن امليزانية، أثناء احلملة االنتخابية إىل        

  . مرشحني بعينهمالتصويت لصاحل 
ويرى املفتشون أن هذا السلوك يشوه العمليـة االنتخابيـة ويـؤثر يف نزاهتـها                 -٨٥

الرئيس ا ملنصب   وينبغي للحكومات املرشِّحة ومرشحيه   . ُتخبومصداقيتها ويف املرشح إذ ان    
بسلوك مثايل أثناء احلملة وبأعلى معايري السلوك األخالقي باالمتناع عـن           االلتزام  التنفيذي  

  .)٤٨(إتيان أي فعل من شأنه أن ينال من نزاهة ومصداقية العملية االنتخابية
يهـا النظامـان األساسـي واإلداري    ويرى املفتشون أنه يف احلاالت اليت ال ينص ف       -٨٦

للمنظمة على حظر وجترمي هذه املمارسـات،        األخالقيات/للموظفني ومدونة قواعد السلوك   
ويـشري املفتـشون إىل     . إجراء ما يلزم من تعديالت    ينبغي اعتماد هذه األحكام عن طريق       

  . ذا التقريرهب ٩التوصية 
قانوين وغري أخالقـي دومـاً،      عترب غري   وينبغي هلذا السلوك، يف رأي املفتشني، أن ي         -٨٧

وإذ ادُّعي أن أحد املرشحني الداخليني أو املرشح اخلارجي الفائز قد جلـأ إىل              . وجيب إدانته 
هذه املمارسات، ينبغي أن خيضعوا لتحقيق وإلجراء تأدييب، مثلما هو الـشأن يف أي حالـة                

اً لإلجراءات املنطبقة على    وفقسوء السلوك،   /الفعل غري املشروع  أخرى من حاالت ادعاءات     
وينبغي أن حتال نتيجة التحقيق أو اإلجـراء        . املوظفني وعلى الرؤساء التنفيذيني على التوايل     
  . التقريراذهب ١٠ويشري املفتشون إىل التوصية . التأدييب إىل اهليئة التشريعية للمنظمة لتنظر فيها

__________  
 األساسـي   للنظامنييستمر املرشحون الداخليون الذين ينظمون محلة ملنصب الرئيس التنفيذي يف اخلضوع             )٤٨(

معـايري  للموظفني وغريمها من اإلصدارات اإلدارية، ومدونة قواعد سلوك منظماهتم، وكـذلك            واإلداري  
 .٢٠٠١السلوك يف اخلدمة املدنية الدولية لعام 
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        مـساءلة عمليـة االختيـار       ويتوقع أن يؤدي تنفيذ التوصية التاليـة إىل تأكيـد           -٨٨
  .وأخالقياهتا وشفافيتها

  ٧التوصية 
تدين ملؤسسات منظومة األمم املتحدة أن      جمالس اإلدارة   /ينبغي للهيئات التشريعية    

إىل والدعوات واهلـدايا ومـا   وحتظر ممارسات غري أخالقية مثل تقدمي الوعود واخلدمات      
تنفيذي أو حكوماهتم الداعمة أثنـاء محلـة        الرئيس ال ذلك، من جانب املرشحني ملنصب      

  . لصاحل مرشحني بعينهماالنتخاب، مقابل التصويت /االختيار

   الرؤساء التنفيذيني ملؤسسات منظومة األمم املتحدةخدمةشروط   -ثالثاً   

  شروط التعيني  -ألف   
األجهـزة  حتدد اجلمعية العامة شروط تعيني األمني العام لألمم املتحدة، بينما حتدد              -٨٩

التشريعية للوكاالت املتخصصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية شـروط تعـيني الرؤسـاء             
ويف بعض املنظمات، مثل األمم املتحدة، والوكالة الدولية للطاقة         . التنفيذيني هلذه املؤسسات  

الذرية ومنظمة الصحة العاملية، ُتنشر شروط التعيني بوصفها وثائق رمسية تصدرها اهليئـات             
وعموماً، ال جيري الرؤساء التنفيذيون املنتخبون مفاوضات بـشأن         . التشريعية هلذه املنظمات  

وجيب أن حتظى أية تغيريات     . شروط تعيينهم بعد االنتخاب، إال يف بعض احلاالت االستثنائية        
  . أو تعديالت على شروط التعيني بتأييد اهليئات التشريعية للمنظمة

لتنفيذيني لصناديق األمم املتحدة وبراجمها وهيئاهتا الفرعيـة        وشروط تعيني الرؤساء ا     -٩٠
وكياناهتا األخرى مساوية لشروط تعيني غريهم من كبار مسؤويل األمم املتحدة برتبة وكيل             

  .أمني عام
       كبرية بني شروط تعـيني الرؤسـاء التنفيـذيني      تباينات  والحظ املفتشون أن هناك       -٩١

ا يتعلق بطول الوالية وقابلية جتديـدها، وجـداول املرتبـات           يف خمتلف املنظمات، أي فيم    
  . والبدالت املمنوحة

  طول الوالية وجتديدها  -١  

القضايا املتعلقة بطول واليـة الـرئيس التنفيـذي         ) واو(نوقشت يف الفصل الثاين       -٩٢
  .)٤٩(بني الرؤساء التنفيذينيبني اجلنسني فيما وبعددها يف سياق التناوب اإلقليمي والتوازن 

__________  
 . من هذا التقرير٧٦-٦٧انظر أعاله الفقرات  )٤٩(
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  جداول املرتبات والبدالت  -٢  

ُتحدَّد مرتبات الرؤساء التنفيذيني يف األمم املتحدة، والوكاالت املتخصصة والوكالة            -٩٣
ويف بعض  . الدولية للطاقة الذرية من جانب اهليئات التشريعية هلذه املنظمات يف بداية الوالية           

لى أساس معايري جلنة اخلدمـة املدنيـة        احلاالت ُيكيَّف املرتب مع التضخم يف أثناء الوالية ع        
وتعد البدالت املمنوحة موافقةً لبدالت     . الدولية، كما هو الشأن بالنسبة إىل املوظفني العاديني       

وتتبـاين  . ويتلقى معظم الرؤساء التنفيذيني أيضاً بدالت سـكن ومتثيـل    . املوظفني العاديني 
  . منظمة إىل أخرىاملرتبات والبدالت املمنوحة للرؤساء التنفيذيني من 

وتعادل جداول املرتبات املدفوعة للرؤساء التنفيذيني لصناديق األمم املتحدة وبراجمها            -٩٤
وهيئاهتا الفرعية وكياناهتا األخرى، اخلاضعني للنظام األساسـي ملـوظفي األمـم املتحـدة            

وظفي األمـم   واملنشورات اإلدارية لألمم املتحدة، جداولَ املرتبات املدفوعة إىل غريهم من م          
ويعّد مرتب مـدير    . املتحدة برتبة وكيل أمني عام وتدفع معها أيضاً بدالت للسكن والتمثيل          

 يف املائة من مرتبات الرؤساء التنفيذيني لصناديق ١٥برنامج األمم املتحدة اإلمنائي أعلى بنسبة 
  .)٥٠(األمم املتحدة وبراجمها وهيئاهتا الفرعية وكياناهتا األخرى

 املفتشون بأن دراسة مقارنة جلداول املرتبات والبدالت املدفوعـة للرؤسـاء            وأُبلغ  -٩٥
التنفيذيني يف منظومة األمم املتحدة، أعدها جملس الرؤساء التنفيذيني، تكشف عـن فـوارق       

  . كبرية يف األجر والبدالت على صعيد مؤسسات املنظومة
اءمة يف شروط تعيني الرؤساء     ويرى املفتشون أن مثة حاجة إىل مزيد من االتساق واملو           -٩٦

لذا يعتقدون، استناداً إىل دراسة     . التنفيذيني للوكاالت املتخصصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية      
جملس الرؤساء التنفيذيني وبالتشاور مع جلنة اخلدمة املدنية الدولية، أن معايري مشتركة ينبغـي              

ت للرؤساء التنفيذيني يف هذه الوكاالت      وضعها لتشكل أساساً لتحديد جداول املرتبات والبدال      
مترات اليت يتعني تطبيقها امليزانية العامة السنوية أو        اوقد تشمل البار  . من جانب هيئاهتا التشريعية   

  . لفترة السنتني للمنظمة، وعدد املوظفني، إضافة إىل موقع مقر املنظمة
ساق واملواءمة يف شروط تعـيني      وُيتوقع أن يؤدي تنفيذ التوصية التالية إىل تعزيز االت          -٩٧

الرؤساء التنفيذيني للوكاالت املتخصصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية، ورمبا أدى تنفيـذها            
  . أيضاً إىل حتقيق وفورات يف التكاليف

__________  
 .٢٠٠٣يونيه / الصادر يف حزيران٥٧/٣١٠استناداً إىل قرار اجلمعية العامة  )٥٠(
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  ٨التوصية 
الدوليـة  ينبغي جمللس الرؤساء التنفيذيني أن يقوم، بالتشاور مع جلنة اخلدمة املدنية     
 إىل دراسته املقارنة جلداول املرتبات والبدالت املدفوعة للرؤساء التنفيـذيني يف            واستناداً

منظومة األمم املتحدة، بوضع معايري مشتركة تشكل أساساً لتحديد جـداول املرتبـات             
والبدالت املدفوعة للرؤساء التنفيذيني للوكاالت املتخصصة والوكالة الدوليـة للطاقـة           

  .تشريعيةالذرية من جانب هيئاهتا ال

  سوء السلوك/تضارب املصاحل والقيام بفعل غري مشروع  -باء   
سوء سلوك حمتمل   /ليست األحكام املتعلقة بتضارب املصاحل وأي فعل غري مشروع          -٩٨

إمنا توجد يف شروط تعيني الرؤسـاء    . من جانب الرؤساء التنفيذيني موحدةً يف مدونة واحدة       
، والنظامني األساسـي    األخالقيات/السلوكقواعد  ونة  التنفيذيني، ويف النظام األساسي، ومد    

  . واإلداري ملوظفي املنظمة
ويف حالة األمني العام لألمم املتحدة، ال ينطبق النظامان األساسي واإلداري ملوظفي              -٩٩

ويـرد بيـان    . )٥١(يف املنظمة وليس موظفاً   املسؤول اإلداري األول    األمم املتحدة عليه، ألنه     
م وحقوقه وواجباته األساسية يف األحكام ذات الصلة من امليثاق، ال سيما يف مركز األمني العا

وترد املسائل املتعلقة بتضارب املصاحل أيضاً لدى أداء األمني العام القـسم            . )٥٢(١٠٠املادة  
وأخرياً، ينص قرار اجلمعية   .  تقدمي إقرارات الذمة املالية    شفوياً، وكذا عرب مشاركته يف برنامج     

، على األحكام املتعلقة مبسائل تضارب املـصاحل        )٥٣(منه) ب(٤يف الفقرة   ) ١-د(١١العامة  
  .بعد انتهاء والية األمني العام

ويعني األمني العام الرؤساء التنفيذيني لصناديق األمم املتحـدة وبراجمهـا وهيئاهتـا              -١٠٠
بتضارب املصاحل  علقة  لألمم املتحدة؛ وبالتايل تسري عليهم األحكام املت      الفرعية وُيَعدون موظفني    
 يف النظامني األساسي واإلداري ملوظفي األمم املتحـدة،         سوء السلوك /والقيام بفعل غري مشروع   

مـن النظـام    ) ط(٢-١فعلى سبيل املثال، ووفقاً للقاعدة      . األخالقيات/السلوكقواعد  ومدونة  
__________  

 .٣ظر أعاله احلاشية ان )٥١(
النظام األساسي املقترح لتنظيم مركز املسؤولني خبـالف مـوظفي           ("Corr.1 و A/54/695انظر التقريرين    )٥٢(

النظـام   ("Corr.1 و A/54/710و") األمانة العامة واخلرباء القائمني مبهمة وحقوقهم وواجبـاهتم األساسـية         
، على حنو ما طلبته اجلمعية العامة يف        ")ه األساسية األساسي الذي ينظم مركز األمني العام وحقوقه وواجبات       

ونظرت اجلمعية يف كال التقريرين واعتمـدت القـرار         . ١٩٩٨سبتمرب  / أيلول ٨ املؤرخ   ٥٢/٢٥٢قرارها  
، الذي مل يعد يطلب إىل األمني العام أن يقترح نظاماً أساسياً ينظم مركز األمني العام وحقوقـه                  ٥٥/٢٢١

 .وواجباته األساسية
 . املرفق األول هبذا التقريرانظر )٥٣(
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     الدول األعـضاء    ال جيوز للموظفني السعي إىل التأثري على      : "اإلداري ملوظفي األمم املتحدة   
أو األجهزة الرئيسية أو الفرعية لألمم املتحدة أو أفرقة اخلرباء من أجل إحداث حتـول عـن                 

رامج األمانة العامـة         موقف أو قرار اختذه األمني العام، مبا يف ذلك القرارات املتصلة بتمويل ب            
و احلالة الشخـصية    أو من أجل احلصول على دعم لتحسني حالتهم الشخصية أ         أو وحداهتا،   

       اتية فيما يتعلـق مبركـزهم      ؤملوظفني آخرين، أو من أجل احليلولة دون اختاذ قرارات غري م          
  ".أو مركز زمالئهم أو نقض تلك القرارات

ويف الوكاالت املتخصصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية، كثرياً ما ُتدمج األحكـام              -١٠١
سوء سلوك ضمن شروط تعـيني الـرئيس        /عل غري مشروع  املتعلقة بتضارب املصاحل وبأي ف    

ماً، يتضمن بنوداً عامة تـنص علـى حـسن          َسويوقع الرؤساء التنفيذيون أيضاً قَ    . التنفيذي
 املعمول هبا يف منظماهتم، إن وجدت،       األخالقيات/السلوكقواعد  السلوك، ويلتزمون مبدونة    

. الدولية فيما يتعلق باخلدمة املدنية الدوليـة أو مبعايري السلوك اليت وضعتها جلنة اخلدمة املدنية  
وختاماً، تسري أيضاً أحكام النظام األساسي للموظفني وبعـض قواعـد النظـام اإلداري              
     للموظفني على الرؤساء التنفيذيني يف العديد من الوكاالت املتخصصة، إما بـشكل مباشـر             

  . أو عرب اإلشارة إليها يف شروط التعيني
الحظ املفتشون وجود ثغرات فيما خيص عدم سريان النظامني األساسي       ذلك،  ومع    -١٠٢

واإلداري للموظفني على الرئيس التنفيذي يف بعض املنظمات، ألنـه ال يعـّد موظفـاً يف                
يؤدي إىل عدم سـريان     األمر الذي   املنظمة، بينما يسريان يف منظمات أخرى جزئياً فقط،         

سوء سلوك  / من فعل غري مشروع     ذلك احل أو غري  العديد من األحكام املتعلقة بتضارب املص     
وعالوة على ذلك، تتباين األحكام املتعلقـة بتـضارب املـصاحل        . على الرؤساء التنفيذيني  

سوء السلوك السارية على الرؤساء التنفيذيني تبايناً كبرياً يف التفاصيل          /والفعل غري املشروع  
 عدة مؤسـسات ملنظومـة األمـم        فعلى سبيل املثال، يف   . والشمولية من منظمة إىل أخرى    

املتحدة، ال توجد أحكام حتظر تلقي مكافأة على أنشطة خارجيـة أو عـضوية يف جمـالس         
  .قيود على العمل بعد انتهاء والية الرؤساء التنفيذينيوال منظمات غري حكومية، 

أن لصندوق النقد الدويل وللبنك الـدويل أحكامـاً         علم املفتشون   وخبالف ذلك،     -١٠٣
تنص شروط التعـيني علـى أن       ف. ة ختص الرؤساء التنفيذيني يف جمال تضارب املصاحل       شامل

السلوك املعمول هبا يف املنظمة، وال تقتـصر هـذه   قواعد الرؤساء التنفيذيني خيضعون ملدونة    
الشروط على إيراد بند عام متعلق بتضارب املصاحل فقط بل تشمل أيضاً أحكامـاً متعلقـة                

واخلدمة اليت ال تستهدف الربح، والعمل اخلارجي، وإدارة االسـتثمارات          باهلدايا، والتكرمي،   
  .  وإقرارات الذمة املاليةاخلاصة،
ث أحكامهـا   لذا يرى املفتشون أن على مؤسسات منظومة األمم املتحدة أن ُتَحدِّ            -١٠٤

فـضل  السارية على الرؤساء التنفيذيني فيما خيص تضارب املصاحل وأن توائمها، استناداً إىل أ            
وينبغي هلذه األحكام املتعلقة بتـضارب املـصاحل أن         . ممارسة موجودة على صعيد املنظمات    
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باستقاللية الرئيس التنفيذي عن أي شخص أو كيان خارج         تتعلق   منها أحكام    اًتتضمن أمور 
األخالقيات املعمول هبا يف املنظمة علـى الرؤسـاء         /السلوكقواعد  املنظمة؛ وسريان مدونة    

 وحظر العمل اخلارجي واملشاركة يف املنظمات اليت ال تستهدف الربح، يف أثنـاء              التنفيذيني؛
الوالية وبعدها؛ وأحكام تنظم العضوية يف جمالس املنظمات اليت ال تستهدف الربح وغريها؛             

. تعلق بتضارب املـصاحل   يبالسرية؛ وبند عام    تتعلق  وتلقي اهلدايا، والتكرمي واألومسة؛ وبنود      
 األحكام إما يف شروط تعيني الرؤساء التنفيذيني أو يف العقد الذي يوقعون             وينبغي دمج هذه  

عليه، أو ينبغي أن تتضمن شروط التعيني أو العقد، بدالً من ذلـك، إشـارات حمـددة إىل                  
  . األحكام املعمول هبا

قواعـد  األساسية، أو مـدونات     والنظم  وعالوةً على ذلك، ينبغي لشروط التعيني،         -١٠٥
للموظفني، السارية علـى الرؤسـاء      النظامني األساسي واإلداري    ، أو   خالقياتاأل/السلوك

سوء سلوك حمتمل من /التنفيذيني يف املنظمات أن تتضمن أحكاماً تتعلق بأي فعل غري مشروع
جانب الرئيس التنفيذي، مبا يف ذلك االنتقام، والتحرش، والسلوك غري األخالقي يف عمليـة              

وإذا مل تتضمن شروط تعيني الـرئيس       .  بإقرارات الذمة املالية   علقةاالنتخاب وأية خمالفات مت   
التنفيذي أحكاماً من هذا القبيل، تعيَّن إدراج إشارات حمددة إىل األحكام املتعلقة بـذلك يف               

قواعـد  النظام األساسي للمنظمة، أو يف النظامني األساسي واإلداري للموظفني أو مدونـة             
  . األخالقيات/السلوك
 تعزيـز   ، على أساس أفضل املمارسـات، إىل       تنفيذ التوصية التالية   أن يؤدي وقع  ويت  -١٠٦

 فيما خيص يف األحكام املتعلقة بالرؤساء التنفيذيني واالتساق واملواءمة   املساءلة، واألخالقيات،   
  .سوء السلوك/تضارب املصاحل والقيام بفعل غري مشروعادعاءات 

  ٩التوصية 
تناول تؤسسات منظومة األمم املتحدة أن تعتمد أحكاماً        ينبغي للهيئات التشريعية مل     

القيـام   أو حاالت   /حاالت تضارب املصاحل املتعلقة بالرؤساء التنفيذيني، و      بشكل شامل   
هذه  ارتكاهبا من ِقبل الرؤساء التنفيذيني، إذا مل تكن         ُيدعى  سوء سلوك   /بفعل غري مشروع  

  .األحكام قد اعتمدت بعد

 تـضارب    ادعـاء   املفتشون عدم وجود إجراءات للنظر يف حاالت       وأخرياً، الحظ   -١٠٧
تعلق بالرئيس التنفيذي، مبا أن القرار النهائي       يسوء سلوك   /املصاحل أو القيام بفعل غري مشروع     
وال توجـد هـذه     . املسؤول اإلداري األول يف املنظمـة     يظل بيد الرئيس التنفيذي بصفته      

فعلى سبيل املثـال،  .  وتتعلق حباالت حمدودة خاصة اإلجراءات إال يف حاالت استثنائية فقط،     
حيتاج املوظفون  من النظام اإلداري ملوظفي املنظمة العاملية للملكية الفكرية، ٦-١ للمادةوفقاً 

ملـدير  اتاج  حيأنشطة خارجية، و   من أجل مزاولة     إىل موافقة مسبقة من املدير العام     الدائمون  
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 جلنـة   املمثَّلـة يف  وافقة مسبقة من الدول األعـضاء،       نشطة خارجية إىل م   يف مزاولته أ  العام  
   .باملدير العامتتعلق  تنظيم أية حاالت أخرى لتضارب املصاحل إال فيما خيصالتنسيق، 

ويف املمارسة، على الرؤساء التنفيذيني يف هذه احلاالت، وعلى أساس خمصص ووفقاً              -١٠٨
املوارد البشرية، إدارة الشؤون القانونية     (ة  ا مع اإلدارة املعني   ويتشاور لكل حالة على حدة، أن      

 أن يطلبـوا  املصاحل، وهلم أيضاً     بشأن أي تضارب حمتمل يف      )  األخالقيات موظف/أو مكتب 
  .موافقة اهليئة التشريعية ملنظمتهم

ويرى املفتشون أن مثة حاجة يف األمم املتحدة، والوكاالت املتخصـصة والوكالـة               -١٠٩
إجراءات تتناول بشكل شامل ومنتظم حـاالت تـضارب          ىل وضع   الدولية للطاقة الذرية إ   

يف . سوء سلوك ضدهم  / فعل غري مشروع    وكذا أي ادعاء   ني التنفيذي بالرؤساءاملصاحل املتعلقة   
 األخالقيـات يف    موظـف / مكتب الرقابة الداخلية أو مكتب      التحقيقَ ُيجريهذه احلاالت   

وينبغي إبالغ نتيجة التحقيـق     .  املشتركة  وحدة التفتيش  ُتجريهاملنظمة، حسب االقتضاء، أو     
ولوحدة التفتـيش   . مباشرة إىل اهليئة التشريعية للمنظمة املعنية قصد اختاذ إجراء بشأن املسألة          

املشتركة، بوصفها اهليئة اخلارجية واملستقلة الوحيدة للرقابة يف منظومة األمـم املتحـدة، أن     
   . ررت ذلكهبذه التحقيقات، مببادرة منها، إن هي ق تقوم
واالتـساق   تعزيز املساءلة، واألخالقيات،      إىل  تنفيذ التوصية التالية   أن يؤدي ويتوقع    -١١٠

سوء سلوك، مبا   /فعل غري مشروع   حاالت الدعاء     يف اإلجراءات املتعلقة بتناول أي     واملواءمة
 مؤسسات  لرؤساء التنفيذيني يف  ختص ا ،  إقرارات الذمة املالية  يف  يف ذلك االنتقام واملخالفات     

   . منظومة األمم املتحدة

  ١٠التوصية 
 إىل  تـوعز ينبغي للهيئات التشريعية ملؤسـسات منظومـة األمـم املتحـدة أن              

 الرقابة الداخلية أو األخالقيات، حسب االقتضاء، أو إىل وحدة التفتـيش       موظف/مكتب 
مبا يف   وك،  غري مشروع أو سوء سل    وقوع فعل   ادعاء  إجراء حتقيقات يف حاالت     باملشتركة   

 جانـب ارتكاهبا من   ُيدعى  اليت  املتصلة بإقرارات الذمة املالية،     ذلك االنتقام واملخالفات    
وينبغي لسلطة التحقيق أن تبلغ نتيجة التحقيـق        . الرؤساء التنفيذيني ملؤسسات املنظومة    
 لوحـدة   بيد أنـه  . مباشرة إىل اهليئة التشريعية للمنظمة املعنية الختاذ إجراء بشأن املسألة          
  .هذه التحقيقات مببادرة منها، إن هي قررت ذلكجتري التفتيش املشتركة أن  

  إقرارات الذمة املالية  -جيم   

 اجلوية  خيضع األمني العام لألمم املتحدة والرئيس التنفيذي للمنظمة العاملية لألرصاد           -١١١
تتعلـق  وجد أية سياسات    بينما ال ت   يتعلق بإقرارات الذمة املالية،      لسياسات منظمتيهما فيما  

 واملنظمة العاملية   ،واملنظمة البحرية الدولية   يف منظمة األغذية والزراعة،     بإقرارات الذمة املالية    
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وهنـاك اآلن   ). اليونـسكو ( ومنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة        ،للملكية الفكرية 
ملكية الفكرية بصدد وضـع سياسـة       واالحتاد الربيدي العاملي واملنظمة العاملية لل     اليونسكو،  

 ٢٠٠٩ويف االحتاد الدويل لالتصاالت، أيد اجمللس يف دورتـه لعـام            . إلقرارات الذمة املالية  
 لشؤون األخالقيات داخل االحتـاد      منصب ، إنشاء   ٢٠٠٩أكتوبر  /املعقودة يف تشرين األول   

 لالحتاد يف    الدويل وسياسة  املايل داخل االحتاد  لإلقرار   املبادئ األساسية العتماد سياسة      أوأنش
م وستقدَّ).  املخالفاتفضح(محاية املوظفني من االنتقام بسبب اإلبالغ عن سوء السلوك جمال 

. أبريل من أجل املوافقة النهائية عليها     / يف نيسان  ٢٠١٠إىل اجمللس يف دورته لعام       هذه املبادئ   
تسري على املدير إقرارات الذمة املالية تتعلق بفعالً سياسة  ى الوكالة الدولية للطاقة الذرية لدو

سـجل  "تـدعى   لإلفصاح  وملنظمة العمل الدولية ومنظمة الصحة العاملية آلية إلزامية         . العام
 علـى   بيان كشفه املايل  ويقوم األمني العام، طوعاً، بإعالن      ". إعالن املصاحل "و" املصاحل املالية 

   . الشبكي للمنظمة املوقع 
 الذين يعينهم األمـني     ها وبراجم  األمم املتحدة  التنفيذيون لصناديق ويشارك الرؤساء     -١١٢

عيـة  الألمم املتحدة، ويقوم العديد مهم أيضاً طو      إقرارات الذمة املالية    العام أيضاً يف برنامج     
  .ةاملاليلذمتهم السرية اإلقرارات بإعالن 
ـ    ويف األمم املتحدة، يدير مكتب األخالقيات         -١١٣ ويـستعرضها  ة  إقرارات الذمـة املالي

ولدى الوقوف على تضارب حمتمل يف املـصاحل يف          . )٥٤(استشاري خارجي خبري  ويفحصها  
 بشأن اإلجراء    املشورة املوظف سدى إىل املشارك أو     ، تُ إقرارات الذمة املالية  عملية استعراض   

ـ . الذي يتعني اختاذه إلدارة هذا التضارب مراعاة للمصاحل الفضلى لألمم املتحدة           ستعرض وُي
املصاحل املالية وإعالن املصاحل للرئيسني التنفيذيني ملنظمة العمل الدولية ومنظمة الصحة            سجل  

 ومكتب الشؤون القانونية، على التوايل، ويظل       ،واملراقب املايل  العاملية من ِقبل أمني الصندوق      
ى رئيس جملـس    حمفوظاً لد  سجل املصاحل املالية لألمني العام للمنظمة العاملية لألرصاد اجلوية          

   . املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية دون فحصه
ملـوظفي  بإقرارات الذمة املالية    والحظ املفتشون أنه بينما تعاجل أية خمالفات متعلقة           -١١٤

 جانـب األخالقيات التابع للمنظمة، إن أُنشئ، أو من          موظف/ مكتب جانباملنظمات من   
وحمـددة ملعاجلـة     ية، ال توجد أية إجراءات واضحة       إدارة املوارد البشرية أو الشؤون القانون     

ويشار يف هذا السياق إىل التوصيتني . بإقرارات الذمة املاليةخمالفات الرؤساء التنفيذيني املتعلقة 
مة األمم وثغرات الرقابة يف منظ"وحدة التفتيش املشتركة املعنون  يف تقرير  الواردتني   ١٦ و ١٥

لألخالقيـات يف كـل     موظف   منصبللتني اقترحتا إنشاء    او) REP/JIU/2006/2" (املتحدة
  .على التوايلإلقرارات الذمة املالية،  تابعة ملنظومة األمم املتحدة ووضع سياسة رمسية مؤسسة

__________  
)٥٤( PricewaterhouseCoopers (PwC). 
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والحظ املفتشون كذلك عدم وجود أية أحكام أو إجراءات ألية خمالفـات أو مـا      -١١٥
اء التنفيذيني يف األمم املتحـدة ووكاالهتـا        للرؤستتعلق بإقرارات الذمة املالية     يشبه خمالفات   

إحالة هذه القضايا إىل       املفتشون ولذلك يقترح . املتخصصة ويف الوكالة الدولية للطاقة الذرية     
 ينبغي هلما، بعد    حيث األخالقيات يف املنظمة أو إىل وحدة التفتيش املشتركة،          موظف/مكتب

شار وُي. يئة التشريعية الختاذ إجراء بشأن املسألة      نتيجة التحقيق إىل اهل    تبليغإجراء حتقيقاهتما،   
   . أعاله يف هذا الصدد١٠إىل التوصية 

ويتوقع أن يؤدي تنفيذ التوصية التالية إىل تعزيز املساءلة، واألخالقيات، واالتـساق              -١١٦
واملواءمة يف سياسات بيانات الكشف املايل داخل الوكاالت املتخصصة ملنظومة األمم املتحدة     

  .)٥٥(وكالة الدولية للطاقة الذريةوال

  ١١التوصية 
ينبغي للهيئات التشريعية ملنظمة األغذية والزراعة، والوكالة الدولية للطاقة الذرية،            

اليونسكو، واالحتاد الربيـدي    منظمة  ومنظمة العمل الدولية، واملنظمة البحرية الدولية، و      
تتعلـق  سياسة  تضع  ية للملكية الفكرية أن     العاملي، ومنظمة الصحة العاملية، واملنظمة العامل     

  .تسري على رؤسائها التنفيذينيبإقرارات الذمة املالية 

  تقييمات األداء  -دال   
. الدول األعضاء أمام  األمني العام لألمم املتحدة وغريه من الرؤساء التنفيذيني         ُيساءل    -١١٧

وجتـري اهليئـات    . وظفي املنظمات وال يوجد هلم أي تقييم لألداء هبذا املعىن مقارنةً بأداء م          
 على أساس التقارير الدورية املتعلقة بتنفيـذ برنـامج          التشريعية للمنظمات استعراضاً ضمنياً   

  .العمل أو بتقدمي مقترحات امليزانية الربناجمية
ويقدم األمني العام تقارير األداء إىل اللجنة اخلامسة، واللجنة االستشارية لـشؤون              -١١٨

وعلـى غـرار   . زانية، وجلنة الربنامج والتنسيق، مما يستدعي قياساً مستمراً لألداء اإلدارة واملي 
ذلك، يرفع الرؤساء التنفيذيون للوكاالت املتخصصة وللوكالة الدولية للطاقة الذرية تقاريرهم      

وبالنسبة إىل مجيع الرؤساء التنفيذيني، ُتعد      . إىل أجهزة وضع السياسات التابعة هلذه املنظمات      
ومقارنة بذلك، جيري تقيـيم     . ة االنتخاب أيضاً تقييماً لألداء بشكل ضمين وغري مباشر        إعاد

أداء الرئيس التنفيذي يف صندوق النقد الدويل والبنك الدويل من جانب اللجنتني اإلداريـتني              
صندوق النقد الدويل   فإن  وباإلضافة إىل ذلك،    . اللتني ترفعان تقاريرمها إىل جملسي املنظمتني     

  . مترات لتقييم أداء الرئيس التنفيذياك الدويل بصدد وضع باروالبن

__________  
 . املتعلقة مبنظمة العمل الدولية٩انظر أعاله احلاشية  )٥٥(
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وإضافة إىل التقارير الدورية اليت يقدمها الرؤساء التنفيذيون لصناديق األمم املتحـدة              -١١٩
وبراجمها وهيئاهتا الفرعية وكياناهتا األخرى إىل اجملالس التنفيذية ملؤسساهتم، خيضع هؤالء إىل            

وعلم املفتشون أيضاً أن    . األمني العام يف شكل اتفاقات كبار املديرين      تقييم لألداء من جانب     
املدير التنفيذي لصندوق األمم املتحدة للسكان يشارك طواعية يف عملية تقييم األداء مبقـدار            

 درجة، بينما ُتجرى يف برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ومنظمة األمم املتحدة للطفولـة              ٣٦٠
       لة للموظفني تتضمن أسـئلة بـشأن تـصورات املـوظفني إلدارة            دراسات استقصائية شام  

  .الرئيس التنفيذي
وأُبلغ املفتشون بأن اآلراء متباينة بشأن احلاجة إىل تقييم أداء األمني العـام لألمـم                 -١٢٠

املتحدة والرؤساء التنفيذيني يف الوكاالت املتخصصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية وبـشأن            
فمن جهة، احُتج بأن وضع نظام رمسي لتقييم        . ك التقييم وجدواه من الناحية العملية     مزايا ذل 

األداء أمر غري ممكن، ألن األمني العام لألمم املتحدة والرؤساء التنفيذيني لتلـك الوكـاالت               
ذلك أن عوامل من قبيل . الدول األعضاء يف منظماهتمفقط أمام موظفون منتخبون مسؤولون  

 لعملهم، إىل جانب اعتبارات عملية وإدارية أخرى مثل اهليئة اليت سـُتجري             البعد السياسي 
وهو جزء  (متراته اليت سُيعمل هبا، ووضع نظام حمتمل للطعن         اتقييم األداء، ومعايري األداء وبار    

وبالتايل، اقُترح أن   . جعلت من الصعب إنشاء هذا النظام     ) ال يتجزأ من أي نظام لتقييم األداء      
بإمكانية أداء الرؤساء التنفيذيني يف شكل نقاش سياسي قد يؤثر يف القرار املتعلق             جيري تقييم   

  . إعادة انتخاب الرئيس التنفيذي لوالية ثانية أم ال
ومن جهة أخرى، احُتج بأن تقييم أداء األمني العام لألمـم املتحـدة والرؤسـاء                 -١٢١

الذرية سيكون مفيداً وممكناً أيـضاً،      التنفيذيني للوكاالت املتخصصة والوكالة الدولية للطاقة       
على غرار صندوق النقد الدويل والبنك الدويل، وكذا االتفاقات اإلدارية للرؤساء التنفيذيني            

وقد يشكل التقييم الرمسي    . لصناديق األمم املتحدة وبراجمها وهيئاهتا الفرعية وكياناهتا األخرى       
وميكن الوقوف على   . ية الرئيس التنفيذي أم ال    متديد وال إمكانية  أيضاً أساساً إضافياً للبت يف      

أمثلة ملعايري األداء يف تقييمات األداء اليت وضعها صندوق النقد الدويل والبنك الـدويل، ويف               
املعايري املستخدمة يف صندوق األمم املتحدة للسكان، وكذا يف االتفاقات اإلدارية للرؤسـاء             

وكمـا هـو    . ها وهيئاهتا الفرعية وكياناهتا األخرى    التنفيذيني لصناديق األمم املتحدة وبراجم    
الشأن يف صندوق النقد الدويل والبنك الدويل، ميكن إنشاء جلنة مكونة مـن دول أعـضاء                
خمتارة من اهليئة التشريعية للمنظمة ُتكلف بنظام إدارة األداء، وتقدم تقارير دورية لكي تنظر              

  . املعنيةفيها اهليئات التشريعية
املفتشون مع الرأي الثاين بأن تقييم أداء األمني العام لألمم املتحدة والرؤساء            ويتفق    -١٢٢

وينبغي أن  . التنفيذيني للوكاالت املتخصصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية أمر ممكن ومفيد         
تكون معايري األداء شبيهة باملعايري اليت وضعها صندوق النقد الـدويل والبنـك الـدويل،               

اق اإلداري للرؤساء التنفيذيني لصناديق األمم املتحدة وبراجمها وهيئاهتا الفرعية       ومبعايري االتف 
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وينبغي للهيئات التشريعية ملؤسسات منظومة األمم املتحدة أن تنظـر يف           . وكياناهتا األخرى 
ولدى إنشائه، ينبغي أن تديره جلان مكونة من أعضاء يف املنظمة ميثلون املناطق             . هذا النظام 

. وينبغي لكل جلنة أن تقدم تقارير دورية لكي تنظر فيها اهليئة التشريعية املعنية            . ادالًمتثيالً ع 
ويرى املفتشون أن نظام تقييم األداء هذا سيشكل وسيلة جيدة تكتمل هبا تقييمـات األداء          

أي تقارير األداء اليت يقدمها الرؤساء التنفيذيون إىل اهليئات التـشريعية           (احلالية  " الضمنية"
، ألن هذا النظام سيتيح إجراء التقييمات يف الوقت املناسـب وبـشكل دوري،              )منظمةلل

وسيشمل أيضاً معايري إضافية، مثل صفات القيادة، واملساءلة، والكفاءة اإلدارية والعمل مع            
  .الفريق اليت يتعني أن يتصف هبا الرؤساء التنفيذيون

  قضايا أخرى  -هاء   

  ومسةقبول اهلدايا والتكرمي واأل  -١  
ينظم النظامان األساسي واإلداري ملوظفي األمم املتحدة مسألة تلقي اهلدايا والتكرمي             -١٢٣

واألومسة وما إىل ذلك، من قبل الرؤساء التنفيذيني لصناديق األمم املتحدة وبراجمها وهيئاهتـا              
ء الرؤساء ويلتمس هؤال. الفرعية، الذين يعينهم األمني العام ويعدون موظفني يف األمم املتحدة

التنفيذيون املوافقة املسبقة من األمني العام، حسب االقتضاء، وقد يلتمسون مشورة مكتـب             
  .األخالقيات التابع لألمم املتحدة

موظفاً خاضعاً للنظـامني األساسـي واإلداري       مل يكن   ويف حالة األمني العام، وإن        -١٢٤
ويتحـرى مكتـب    . لألمني العـام  اهلدايا املكتب التنفيذي    يسجل  ملوظفي األمم املتحدة،    

      . املـصاحل تـضارب يف    وجود  احتمال  األومسة لتقييم   ومنح  األخالقيات أية عروض للتكرمي     
  . يف أي حال من األحوالخدمات أو مكافآت،وال يتلقى األمني العام 

بالنسبة للرؤساء التنفيذيني للوكاالت املتخصصة والوكالة الدولية للطاقة الذريـة،          و  -١٢٥
ُتنظم مسألة تلقي اهلدايا والتكرمي واألومسة مبوجب النظامني األساسي واإلداري للمـوظفني            ف

  .األخالقيات لكل منظمة، أو مبوجب شروط تعيني الرئيس التنفيذي/السلوكقواعد أو مدونة 
فبعض . وتتباين السياسات فيما يتعلق بتلقي اهلدايا، والتكرمي، واألومسة وما إىل ذلك            -١٢٦
 قيمة  تات، مثل األمم املتحدة ومنظمة الصحة العاملية، ُيجيز قبول اهلدايا إذا كانت ذا            املنظم

، حيث ال جيوز قبول أيـة       "عدم قبول أي هدية   "رمزية، بينما تعمل منظمات أخرى بسياسة       
  .هدية باستثناء احلاالت اليت قد يتسبب عدم قبوهلا يف إحراج

اهلدايا، والتكـرمي واألومسـة     املوظفني  ة لقبول   والحظ املفتشون أن األحكام املُنِظم      -١٢٧
ويف اآلن ذاته، تـنص هـذه       . تنطبق ضمنياً أيضاً على الرؤساء التنفيذيني يف عدة منظمات        

األحكام على املوافقة املُسبقة من جانب الرئيس التنفيذي من أجل قبول اهلدايا، والتكـرمي،              
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ا يتعلق األمر بقبول الـرئيس التنفيـذي        إال أن املشكلة تنشأ حينم    . واألومسة، وما إىل ذلك   
  .حالتهيبّت يف للهدايا، والتكرمي، واألومسة، وما إىل ذلك، ألنه هو من 

وعلى أساس ُمخصص وحسب كل حالة على       عملياً،  وبينما يلجأ الرؤساء التنفيذيون       -١٢٨
ـ              ون أيـضاً   حدة، إىل التشاور مع مكتب الشؤون القانونية قبل إمكانية قبول اهلدية، وقد يطلب

املوافقة املسبقة للهيئة التشريعية للمنظمة، يرى املفتشون أن مثة ثغرات، وبالتايل هناك حاجة إىل              
  . وضع أحكام لقبول اهلدايا، والتكرمي، واألومسة، وما إىل ذلك، من جانب الرؤساء التنفيذيني

الرئيسني التنفيـذيني   ويف صندوق النقد الدويل والبنك الدويل، ُيحظر تقدمي اهلدايا إىل             -١٢٩
ويف هذه احلاالت، خيضع قبول اهلدية إىل موافقـة         . إال إذا كان عدم قبوهلا سيتسبب يف إحراج       

وعلـى  .  خمزوهنـا   للمنظمات، وُتضاف إىل قوائم    ني، وُتعد اهلدايا املُتلقاة ملكاً    املديرين التنفيذي 
ئيسني التنفيذيني لصندوق   غرار ذلك، يتطلب قبول التكرمي واألومسة والشهادات من جانب الر         

وُتدرج األحكـام املتعلقـة     . النقد الدويل والبنك الدويل موافقة ُمسبقة من املديرين التنفيذيني        
  .بقبول اهلدايا، والتكرمي، واألومسة، وما إىل ذلك، أيضاً ضمن شروط تعيني الرئيس التنفيذي

 والرؤسـاء التنفيـذيون     وأُبلغ املفتشون بأن اهلدايا اليت مينحها األمـني العـام           -١٣٠
للوكاالت املتخصصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية إىل الشخصيات ُيخصم مثنها مـن            

ويرى . أو اإلمدادات أو النثريات   الضيافة،  أو  بنود خمتلفة يف امليزانية، مثل الربوتوكول،       
ورات املنـش (املفتشون أن تكون هذه اهلدايا ذات قيمة رمزية وأن متثل أنشطة املنظمـة              

  . وينبغي خصم مثنها يف إطار بند موحَّد من امليزانية تيسرياً لتعقبها ومتابعتها). مثالً
وختاماً، يؤيد املفتشون اعتماد سياسات صارمة فيما يتعلق بتلقي اهلدايا، والتكرمي،             -١٣١

تابعة تلقي اهلدايا من م   على  واألومسة، وما إىل ذلك، من جانب الرؤساء التنفيذيني، ملا يترتب           
املعلومات املتعلقة باهلدية، وتسجيل اهلدية، وختزين اهلدية، والتخلص املُحتمل منـها           (إدارية  

ويرى املفتشون أن الـسياسات     ). عرب مزاد، واألحكام املتعلقة باستخدام املال، وما إىل ذلك        
ع املعمول هبا يف صندوق النقد الدويل والبنك الدويل هي أفضل ممارسة، ويقترحون أن تـض              

  .  مماثلةمؤسسات أخرى يف منظومة األمم املتحدة سياسات
وُيتوقع أن يؤدي تنفيذ التوصية التالية إىل تعزيز أفـضل املمارسـات، واالتـساق                -١٣٢

واملواءمة يف السياسات املتعلقة بتلقي اهلدايا، والتكرمي، واألومسة، وما إىل ذلك، من جانـب              
  . الرؤساء التنفيذيني

  ١٢التوصية 

سياسـات  تـضع  بغي للهيئات التشريعية ملؤسسات منظومة األمم املتحـدة أن     ين  
صارمة فيما يتعلق بقبول اهلدايا، والتكرمي، واألومسة، وما إىل ذلك، من جانب رؤسـائها              

  . التنفيذيني، إذا مل يكن هلذه السياسات وجود حالياً
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  إهناء فترة الوالية  -٢  
 كما هو الشأن    ،إهناء والية األمني العام   يف  طة البّت   جمللس األمن واجلمعية العامة سل      -١٣٣

بالنسبة للهيئات التشريعية للوكاالت املتخصصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية فيما يتعلـق            
، ومنظمـة الـصحة     ت، مثل االحتاد الدويل لالتصاالت    وملعظم املنظما . برؤسائها التنفيذيني 

فكرية أحكام تنص على إهناء واليات رؤسائها التنفيـذيني   العاملية، واملنظمة العاملية للملكية ال    
وُتقرر كل  . يف حاالت سوء السلوك اخلطري أو غري ذلك من االنتهاكات اجلسيمة اللتزاماهتم           

هيئة تشريعية أيضاً بشأن شروط إهناء الوالية، أي التوقيف عن العمل مبرتـب أو بدونـه،                
  .وما إىل ذلكوبدالت إهناء اخلدمة، 

كثرياً ما تكون ُمخصصة    اخلدمة  حظ املفتشون أن القرارات املتعلقة بشروط إهناء        وال  -١٣٤
ففي بعض املنظمات، ُيشار يف هذا الـصدد إىل أحكـام           . وغري واضحة يف أساسها القانوين    

وجيهة يف النظامني األساسي واإلداري للموظفني، ينبغي تطبيقها على أساس جدول مرتـب      
الحظ املفتشون يف هذا الصدد أن شروط تعيني الرئيس التنفيـذي           و. الرئيس التنفيذي املعين  

منح بـدالت إهنـاء     صندوق النقد الدويل والبنك الدويل تشمل أحكاماً تنص على إمكانية           ل
  .على أساس سنوات اخلدمة وجدول املرتباتاخلدمة 
ولتجنب أي نزاع يف املستقبل، يرى املفتشون أن على مؤسسات منظومـة األمـم                -١٣٥

للمنازعات تحدة أن ُتراعي أيضاً األحكام اليت صدرت وستصدر عن حمكمة األمم املتحدة             امل
واحملكمة اإلدارية ملنظمة العمل الدولية، واليت تتناول وحمكمة االستئناف التابعة لألمم املتحدة، 

ففي تلـك   . هذه املسألة مثل قضية الرئيس التنفيذي السابق ملنظمة حظر األسلحة الكيميائية          
، ُمنحت للرئيس التنفيذي السابق تعويضات دفعتها منظمة حظر األسلحة الكيميائية،           القضية

  .)٥٦(عقب قرار ملؤمتر الدول األطراف يقضي بإهناء واليته قبل املوعد العادي النتهائها
وُيتوقع أن يؤدي تنفيذ التوصية التالية إىل تعزيز االتساق واملواءمة يف األحكام املتعلقة    -١٣٦

  . املمارساتللرؤساء التنفيذيني على أساس أفضلمنح بدالت إهناء اخلدمة مكانية بإ

  ١٣التوصية 

ينبغي للهيئات التشريعية ملؤسسات منظومة األمم املتحدة أن ُتـدرج يف شـروط               
منح بدالت إهناء اخلدمة اسـتناداً إىل       تعيني رؤسائها التنفيذيني حكماً ينص على إمكانية        

  .يف حالة عدم وجود حكم كهذادمة املدنية الدولية، معايري جلنة اخل

__________  
         الصادر عن احملكمـة اإلداريـة ملنظمـة        ٢٢٣٢لالطالع على التفاصيل، الرجاء الرجوع إىل احلكم رقم          )٥٦(

 .العمل الدولية



JIU/REP/2009/8 

GE.10-00141 36 

  املرفق األول

  )١-د(١١اجلمعية العامة لألمم املتحدة قرار     
  شروط تعيني األمني العام  - )أوالً (١١"

 األمني العـام يف     امللقاة على عاتق  ، يف ضوء املسؤوليات اجلسام      اجلمعية العامة تقرر    
  : ، ما يلي يف امليثاقالوفاء بالتزاماته املنصوص عليها

 رفيع املـستوى مـن     بارزاً ن رجالً مبا ميكّ شروط تعيني األمني العام      تكون  -١  
  . يه واحلفاظ عل املنصبقبول

الواليـات  ( دوالر   ٢٠ ٠٠٠ صـافيه     كافيـاً  مرتباًاألمني العام   يتقاضى    -٢  
 باإلضـافة إىل    .، سـنوياً  )الواليات املتحدة ( دوالر   ٢٠ ٠٠٠، مع بدل متثيل قدره      )املتحدة
تكـاليف  ، باسـتثناء    تهوصيانإصالحه  تتحمل املنظمة تكاليف    ،  مؤثثسكن  ُيزوَّد مب ذلك،  

  .العاملني يف املسكن
 ملـدة    يكون التعيني بعدها مفتوحاً    ،اتأول أمني عام ملدة مخس سنو     ُيعيَّن    -٣  

  .مخس سنوات أخرى
، ٢ من الفرع    ٢١-١٨ باملالحظات التالية الواردة يف الفقرات       علماًأحيط    -٤  

  :عليهاوووفق من الفصل الثامن يف تقرير اللجنة التحضريية 
للجمعيـة العامـة    فمبا أنه ال يوجد أي نص على هذا املوضوع يف امليثاق،              )أ(  

 .وجملس األمن حرية تعديل مدة الوالية لألمناء العامني املقبلني يف ضوء التجربة املكتسبة

        ُيستحـسن  كـثرية،   حكومات  خص مؤمتن من    هو ش مبا أن األمني العام       )ب(  
أي حال من األحوال فور تقاعده، أي منصب حكومي قـد           بأال تقدم إليه أي دولة عضو،       

تشكل املعلومات السرية لديه مصدر إحراج لدول أعضاء أخرى، وميتنع األمني العـام مـن           
 .جانبه عن قبول أي منصب من هذا القبيل

 من امليثاق، فيما خيص ترشيح جملـس  ٢٧ و١٨دتني من أحكام املا يتضح،    )ج(  
أنه يلزم موافقة سبعة أصوات للدول األعضاء، منها أصوات الدول دائمة           األمن لألمني العام،    

مـن  فر أغلبية بـسيطة     اتعيني اجلمعية العامة لألمني العام، يكفي تو      العضوية، وأنه من أجل     
قرر اجلمعية العامة نفسها الـدعوة إىل تـوفر         هذه اهليئة احلاضرين واملصوتني، ما مل ت      أعضاء  

وينبغي توضـيح   وتنطبق القواعد ذاهتا على جتديد التعيني وكأنه تعيني أصلي؛          . أغلبية الثلثني 
 .التعيني األصليذلك عند 
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أن يعرض جملس األمن على اجلمعية العامة مرشحاً واحـداً          من املستصوب     )د(  
وينبغـي  .  النقاش بشأن الترشيح يف اجلمعية العامة      فقط لكي تنظر يف ترشيحه، وأن ُيتجنَّب      

، يف حالـة    مناقشة كل من الترشيح والتعيني يف جلسات مغلقة، وينبغي أن يكون التصويت           
 . باالقتراع السري،يف جملس األمن أو اجلمعية العامةحدوثه، سواء 

  ."١٩٤٦يناير / كانون الثاين٢٤اجللسة العامة السابعة عشرة، 



 

 

JIU
/R

E
P

/2009/8 

G
E

.10-00141 
38  

  يناملرفق الثا

       استعراض عام لإلجراءات اليت يتعني أن تتخذها املنظمـات املـشاركة بـشأن توصـيات وحـدة                     
  التفتيش املشتركة

    JIU/REP/2009/8  
    الوكاالت املتخصصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية  وبراجمهاوصناديقها األمم املتحدة 
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                             للعلم
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 ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش  ب ٤التوصية 
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  شريعيتوصية الختاذ قرار من قبل اجلهاز الت  :ش  :شرح الرموز
  )من ِقبل رئيس جملس الرؤساء التنفيذيني، يف حالة اجمللس (* توصية الختاذ قرار من قبل الرئيس التنفيذي  :ن  
  توصية ال تتطلب اختاذ إجراء من قبل هذه املنظمة    :  

  مالية ذات شأن   حتقيق وفورات )و( زيادة الفعالية   )ه(زيز الضوابط واالمتثال    تع)د( تعزيز التنسيق والتعاون   )ج( نشر أفضل املمارسات   )ب(حتسني املساءلة     )أ(  :األثر املنشود
   آثار أخرى)ح(   زيادة الكفاءة  )ز(  
برنامج للبيئة و ما عدا األونكتاد ومكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية وبرنامج األمم املتحدة (ST/SGB/2002/11)تشمل مجيع الكيانات الواردة يف الوثيقة   **

  .ومفوضية شؤون الالجئني واألونروا) املوئل(األمم املتحدة للمستوطنات البشرية 
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  توصية الختاذ قرار من قبل اجلهاز التشريعي  :ش  :شرح الرموز
  )من ِقبل رئيس جملس الرؤساء التنفيذيني، يف حالة اجمللس (* من قبل الرئيس التنفيذيتوصية الختاذ قرار   :ن  
  توصية ال تتطلب اختاذ إجراء من قبل هذه املنظمة    :  

  مالية ذات شأن   حتقيق وفورات )و(زيادة الفعالية    )ه( تعزيز الضوابط واالمتثال   )د( تعزيز التنسيق والتعاون   )ج( نشر أفضل املمارسات   )ب(حتسني املساءلة     )أ(  :األثر املنشود
   آثار أخرى)ح(زيادة الكفاءة     )ز(  
برنامج  ما عدا األونكتاد ومكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية وبرنامج األمم املتحدة للبيئة و(ST/SGB/2002/11)تشمل مجيع الكيانات الواردة يف الوثيقة   *

  .ومفوضية شؤون الالجئني واألونروا) املوئل(للمستوطنات البشرية األمم املتحدة 
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  الدورة اخلامسة والستون 
   من جدول األعمال١٣٥ و ١٢٠البندان 

  تعزيز منظومة األمم املتحدة
        وحدة التفتيش املشتركة

اختيــــار الرؤســــاء التنفيــــذيني يف مؤســــسات منظومــــة األمــــم املتحــــدة      
  خدمتهم  وشروط

    
  مذكرة من األمني العام    

ة لنظرهـا تعليقاتـه وتعليقـات جملـس         يتشرف األمـني العـام بـأن حييـل إىل اجلمعيـة العامـ               
ــيش          ــر وحــدة التفت ــى تقري ــسيق عل ــين بالتن ــم املتحــدة املع ــة األم ــذيني يف منظوم الرؤســاء التنفي

ــون ــشتركة املعنـ ــدة   ”: املـ ــم املتحـ ــة األمـ ــذيني يف مؤســـسات منظومـ ــاء التنفيـ ــار الرؤسـ “ اختيـ
(JIU/REP/2009/8) .  
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  موجز  
اختيار الرؤساء التنفيذيني يف مؤسـسات      ”املعنون  يقّيم تقرير وحدة التفتيش املشتركة        

منظومــة األمــم املتحــدة وشــروط خدمتــهم اإلطــار القــانوين واملؤســسي واملمارســات املتعلقــة    
باختيار وتعيني األمـني العـام لألمـم املتحـدة وسـائر الرؤسـاء التنفيـذيني يف مؤسـسات منظومـة                   

قريــر إىل حتقيــق التجــانس بــني معــايري  وهتــدف التوصــيات الــواردة يف هــذا الت . األمــم املتحــدة
  . االختيار وشروط اخلدمة على مستوى الرؤساء التنفيذيني ملؤسسات منظومة األمم املتحدة

ويعرض هذا التقرير آراء مؤسسات منظومة األمـم املتحـدة حـول التوصـيات الـواردة                  
إســـهامات وجـــرى توحيـــد آراء املنظومـــة بنـــاء علـــى  . يف تقريـــر وحـــدة التفتـــيش املـــشتركة 

املؤسسات األعـضاء يف جملـس الرؤسـاء التنفيـذيني يف منظومـة األمـم املتحـدة املعـين بالتنـسيق،           
الذي رحب هبذا التقرير وأشار إىل أنه جيمـع معلومـات عـن املمارسـات احلاليـة يف مؤسـسات            

وأشـارت الوكـاالت إىل أن معظـم التوصـيات     . األمم املتحدة يف ما يتعلق هبـذا املوضـوع اهلـام    
  .جمالس اإلدارة/موجهة إىل اهليئات التشريعية
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  مقدمة  -أوالً   
اختيار الرؤساء التنفيـذيني يف مؤسـسات       ”يقّيم تقرير وحدة التفتيش املشتركة املعنون         - ١

 اإلطــار القــانوين واملؤســسي  (JIU/REP/2009/8)“ منظومــة األمــم املتحــدة وشــروط خدمتــهم  
األمـني العـام لألمـم املتحـدة وسـائر الرؤسـاء التنفيـذيني يف               واملمارسات املتعلقة باختيار وتعيني     

مؤســسات منظومـــة األمـــم املتحـــدة وهتـــدف التوصـــيات الـــواردة يف هـــذا التقريـــر إىل حتقيـــق  
التجــانس بــني معــايري االختيــار وشــروط اخلدمــة علــى مــستوى الرؤســاء التنفيــذيني ملؤســسات  

  . منظومة األمم املتحدة
  

  تعليقات عامة  -ثانيا   
رحبت الوكاالت هبذا التقرير الذي اعتربته هاما وأشارت إىل أنه جيمع معلومات عـن                - ٢

والحظـت أنـه    . املمارسات احلالية يف مؤسسات األمم املتحدة يف ما يتعلق هبذا املوضـوع اهلـام             
جـه عـام مـن مـشموالت جمـالس          نظرا ألن اختيار الرؤساء التنفيذيني وشـروط خدمتـهم هـو بو           

 التشريعية، فإن التوصيات والتحليالت متثـل يف معظمهـا رأي الـدول األعـضاء،      اهليئات/اإلدارة
  . رغم االعتراف يف التقرير ذاته بأنه ال يوجد رأي موحد بينها

ــر موجهــة إىل       - ٣ ــواردة يف التقري ــضا إىل أن معظــم التوصــيات ال وأشــارت الوكــاالت أي
ولـــذلك،  .  إجـــراء بـــشأهنا  اهليئـــات التـــشريعية وجمـــالس اإلدارة لكـــي تنظـــر فيهـــا وتتخـــذ       

موضــوعات عامــة يف الوكــاالت، لــدى صــياغة ردودهــا علــى التقريــر، حــصرت تعليقاهتــا  فــإن
هيئاهتا التشريعية املسائل الـيت تعـرض هلـا التقريـر           /واتفقت على أنه إذا ما تناولت جمالس إدارهتا       

ذي يتطلبـــه فـــستقّدم الـــدعم الـــالزم لتلـــك املـــداوالت وســـتنفذ مجيـــع القـــرارات إىل احلـــد الـــ
ونظرا ألن الوكاالت مل تعلق علـى مجيـع التوصـيات، فإنـه تـرد يف هـذا الفـرع آراء                     . املوظفون

األمني العام واملنظمات األعضاء يف جملس الرؤساء التنفيـذيني يف منظومـة األمـم املتحـدة املعـين                  
  . بالتنسيق حول بعض التوصيات

  
  تعليق حمدد على التوصيات  -ثالثا   

  ١التوصية     
ينبغي أن تعقد اهليئات التشريعية لألمم املتحـدة والوكـاالت املتخصـصة والوكالـة                

اجتماعات مـع املرشـحني     /الدولية للطاقة الذرية، اليت مل تفعل ذلك بعد، جلسات استماع         
ملنصب الرئيس التنفيذي، من أجل تعزيز الـشفافية واملـصداقية يف عمليـة االختيـار وجلعـل                 

  . ميع الدول األعضاءالعملية أكثر مشوالً جل
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أقرت الوكاالت بوجه عام حباجة املرشحني ملنصب الرئيس التنفيـذي إىل التفاعـل مـع                - ٤
اهليئات التشريعية، كما تدعو إىل ذلك هـذه التوصـية، والحـظ الكـثري منـها أهنـم يتبعـون هـذه                      

ــل  ــني       . املمارســة بالفع ــل ب ــيح التفاع ــذ ممارســات تت ــصدد تنفي ــا ب  وذكــر بعــض الوكــاالت أهن
مـــن غـــري احملتمـــل أن يكـــون هلـــذه أنـــه  إال أهنـــا أشـــارت إىل ؛املرشـــحني واهليئـــات التـــشريعية

  . اإلجراءات تأثري كبري على عملية ذات طابع سياسي باألساس
  ٧التوصية     

جمالس إدارة املؤسسات يف منظومة األمم املتحدة أن /ينبغي على اهليئات التشريعية  
خل، الـيت   إخالقيـة كـالوعود، واملـنن، والـدعوات واهلـدايا،           ُتدين وحتظر املمارسات غـري األ     

يقـــدمها املرشـــحون ملنـــصب الـــرئيس التنفيـــذي أو حكومـــاهتم الداعمـــة هلـــم أثنـــاء محلـــة  
  .االنتخاب، مقابل أصوات ُتحايب مرشحني بعينهم/االختيار

أعربــت الوكــاالت عــن تأييــدها للمبــادئ املتــضمنة يف هــذه التوصــية، رهنــا بــالطرائق     - ٥
  . احملددة لتنفيذها

  ٩التوصية     
ينبغــي علــى اهليئــات التــشريعية للمؤســسات يف منظومــة األمــم املتحــدة أن تعتمــد    

أو بفعـل   /أحكاما تتصدى بشكل شامل لصراعات املـصاحل املتعلقـة بالرؤسـاء التنفيـذيني و             
  . سوء سلوك من جانبهم، يف حالة عدم اعتماد أحكام كهذه حىت اآلن/غري مشروع

  . تفقت الوكاالت من حيث املبدأ مع هذه التوصية، رهنا بالطرائق احملددة لتنفيذهاا  - ٦
   ١٠التوصية     

ينبغي على اهليئات التشريعية للمؤسسات يف منظومـة األمـم املتحـدة أن تـوعز إىل                  
مهمة املراقبـة الداخليـة أو آداب املهنـة، حـسب االقتـضاء، أو إىل وحـدة التفتـيش                   /مكتب

ء حتقيقات يف االدعاءات بوقوع حاالت ارتكاب فعل غري مشروع أو سوء       املشتركة إجرا 
سلوك، مبا يشمل إجراءات ثأرية أو خمالفات تتصل بإقرارات الذمة املاليـة ُيـدعى ارتكاهبـا                

وينبغـي علـى سـلطة التحقيـق تقـدمي          . من قبل الرؤساء التنفيذيني للمؤسـسات يف املنظومـة        
 اهليئة التشريعية للمؤسسة املعنية من أجل اختاذ إجراء تقرير عن نتيجة التحقيق مباشرة إىل

غــري أن وحــدة التفتــيش املــشتركة ميكنــها اختــاذ مبــادرة خاصــة مــن . بــشأن هــذا املوضــوع
  . جانبها إلجراء هذه التحقيقات لو قررت ذلك



A/65/71/Add.1  
 

10-59511 5 
 

أشــارت الوكــاالت الــيت علقــت علــى هــذه التوصــية إىل أنــه ســيكون هنــاك تــضارب      - ٧
 مــا اضــطلعت بــالتحقيق جهــة داخليــة، وتقتــرح أن مــن األنــسب أن جتــري مــصاحل متأصــل إذا

  . سلطة خارجية التحقيقات من هذا القبيل
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